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Alfonsas Navasinskas 
 
 
Kl.: Nu, tai kelintais metais gimėt, kur gimėt ir apie šeimą papasakokit 
biškį. 
 
Ats.: Aš gimęs 1922 metais. Vat, Navašinskas. Alfonsas Navašinskas, 
sūnus Mykolo. Gyvenęs Eičiūnuose, kaime. 
 
Kl.: Tai mes čia dabar ir kalbam Eičiūnuose su jumis. 
 
Ats.: Turiu du vaikus. Sūnų ir dukrą. Dukra gyvena Druskininkuose. Sūnus 
gyvena Eičiūnuose, gyvenvietėje. 
 
Kl.: Nu, o jūsų tėveliai vat ką darė? 
 
Ats.: Mano tėveliai tai buvo užsienin išvykę. Biškį ten pinigų 
užsidirbti. Pirmiau dar kai buvo Lietuva laisvesnė. Smetona valdė. 
Užsidirbo pinigų. Nusipirko žemės keturiolika hektarų jie iš Lietuvos. 
Nu, ir taip tvarkėsi ūkyje. Trobas ten pasistatė: vienus metus namelį, 
kitus metus kluoną, ir gyveno. 
 
Kl.: Nu, o čia jau taip palyginti. Vat, jūsų apylinkės, tai jūsų jau 
ūkis buvo toks prie turtingesnių ar?.. 
 
Ats.: Prie turtingesnių. Visada buvo litas. Visada buvo. Daug turėjom 
giminių Amerikoj. Daug buvo... Vaikai gimė Amerikoje, kūmai ten buvo, 
dar kas. Jei sunku buvo Lietuvoje, parašo gromatą, kad, vadinasi... Ir 
atsiunčia kokį šimtą litų, du šimtus litų. Dolerių, ne litų. Nu, jau ir 
viskas yra. Ir užtenka. Tai teluką kokį parduodam. O viską tvarko... 
Nebuvo... Viską kad tvarkė, žinot, tai tvarkė, nu, tie žydeliai. Į Kauną 
kas dastatys iš kaimo į mėsos kombinatą? Atvažiuoja žydelis, koks 
agentas. Pasako, "nu, Navašinskas, turi veršiuką? Parodyk". "Pirk. Nu, 
nori imk". Tai šimtą litų ar du šimtus litų. "Ne, neduosiu. Tai dadėk 
dar penkiasdešimt". Nu, tai pavažiuoju, neduoda. Tai pavažiuoju biškį 
toliau. Apsigrįžta. Nešaukia savininkas. Nu, aš dar dadedu dvidešimt 
litų. "Tada jau atiduosi"? Nu, ir sutariam. Nuperka. Tai atvažiuoja. 
Pasamdo žmogų, kur biednioką kokį. Ten padėti nuvaryti į Garliavą, 
Kauną. Tai pridavė jiems ant akmenų, kad prižada duoti du veršiukus. Ten 
negalėtų vežimo išvežti. Ir tada jie važinėja. Važiuoja kokias tris 
dienas. Reikia tą veršiuką ir paganyti, ir pašerti. Čia viską. Ir pinigų 
sumoka. 
 
3:28 
 
Kl.: Tai dabar sakykit. Ar tie agentai ar jie pažįstami? Jau tie žydai 
agentai būdavo. Ar kiekvieną kartą vis kitas atvažiuodavo? 
 
Ats.: Jie buvo, žinai, baisiai tokie, nu, kultūringi. Jie susiskirsto 
darbais. Vienas būna krautuvininkas, kitas būna... Sodą užpirkinėja. 
Trečias būna ten vėl kokis tai šiaučius. Mokina ten. Lietuvį pasamdo, 
tai mokina. Ir reikia pasitvarkyti. Kiti krautuvininkai. Nu, ten kiti 
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ūkininkai buvo. Tas vat čia buvo... Suvaržė... Pinigus skolindavo tas 
Volpenskas tokiam Kunevičiui. O paskui irgi Kunevičius ką tai darė... 
Tai suvaržė. Buvo tokie vekseliai. Tą vekselį turi pasirašyti. O jeigu 
nepasirašysi, tau niekas neduos pinigų. Paskui tas žydelis mato, jau jo 
ta žemė tiek prasiskolinta. Žemė neišneša. Tai varžytinės. Išvaržo, ir 
lieka gaspadorius. Ir laikė. Paskui pastatė ten tokį aptvaruką vadinamą 
kumečiams gyventi. Arklių laikė. Nu, duoda įsakymą. Iš turtuolių pasiėmė 
tas ūkininkas. Jis taip suarė. Anas buvo jau ir kultūringesnis. Ir 
turėjo ten arklių gerų. Ir plūgų porinių tokių, dvivagių. Ir kasamąsias. 
Man jis perka tas kuliamas. Atvažiuoja, tai viską suimam... Taip ir 
vertėmės. 
 
Kl.:Nu, o sakykit. Va jau kada jau rusai keturiasdešimtais metais atėjo, 
vat. Mūsų žmonių gyvenimas pasikeitė, tai mes žinom. O žydų gyvenimas 
kaip pasikeitė? 
 
Ats.: Žydai nurimo kaip tik... Nu, buvo tokių, kad agitavo. Vis vien 
patiko rusas jiems. Buvo tokių, jaunimui, visą. Bet užsidarę 
langinyčias. Paskiau, nu, kurios stambios krautuvės, nu, tai ten pastatė 
kokį agentą. Tiek ir tiek turi valdžion duoti pinigų.Tų pajamų raštu (?) 
kaip savininkui. Nu, kaip iš pradžių kaip aš buvau jaunas, jis... Kaip 
atėjo ruselis, nu, jie tai baisūs sutvėrimai. Apiplyšę. Brezentinis 
apsiavimas. Prakaitu dvokia kožnas. Ojej, ojej. Katilukas kaip du 
kibirai vandenio, ir ratai apvynioti paklodėm kokiom. Be spynų, be 
nieko. Be šito... be šprikų. Tas katilas prirūdijęs. Ir dar deda kokį 
tai rankšluostį. Dar vandenį košia. Nu, kam ten taip vaizduoti. Toks 
pasityčiojimas. 
 
Kl.: Nu, bet sakot, kad buvo žydų, kuriems patiko, ar ne, ta nauja 
tvarka? 
 
Ats.: Aha. Ten buvo, kad patiko. 
 
6:02 
 
Kl.: Bet ar jie tiktai žydus agituodavo, ar jie visus agituodavo? 
 
Ats.: Matai, tokia politika buvo. Tai aš kaip esu... Tokia politika buvo 
taip, kaip ir Lietuvoj. Biedni žydeliai, katrie buvo, tiek nebuvo 
išsilavinę. Ir jiems buvo maža pinigų. Tai buvo irgi toj organizacijoj, 
blogai. O bagotam, kaip vaikams, buvo gerai. Tai tie biedni tada 
palinko. Visi biednesni vaikai ir biednesni vaikų tėvai palinko į 
komunistus visus. O kada ateina tie... Ir jie tada darė susirinkimus, 
mitingus. Antradieniais turgus buvo Butrimonyse. Kas ką turi parduoti, 
tai visi turėjo važiuoti antradieniais. Suvažiuoja pirklių ir iš 
Alytaus, viskas. Nu, ir tada jie apsipirkdavo. Nu, o tie tokie biedni 
agituoja, "o kur, kur saulė, atėjo Leninas, o kaip bus gerai gyventi". 
Nu, taip ir buvo. 
 
Kl.: Nu, o tie, kur turtingi buvo, tai jie ten... Kaip su jų turtais? 
Vis tiek, reiškia, buvo ar krautuvės, ar jie turėjo kokias savo kalves, 
siuvyklas? 
 
Ats.: Dar iš pradžių kaip atėjo, dar jie nebuvo nacionalizuoti. Ir 
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nedarė dar kolchozų. Tai dar buvo gerai. Jie dar vis tvarkė savo turtą 
tą. Viską, ką norėjo, ką, viską. Kožnam reikėjo... Ir katras mišku 
užsiiminėjo. Tam mišką pjovė. Pats žydelis nepjovė, bet pjovė pasamdyti 
žmonės. Jis tik mokėjo. Ir siuntė ar ten Vokietijon, ar jis ten savo... 
Reikėjo apkūrenti viską, nu. Ten užpirkdavo. O jau paskui, jau kaip 
pradėjo atimdinėti gyvulius, raskulačyti. Javus, atėmė viską, nubuožyti. 
Bagotus į Sibirą pradėjo vežti. Nu, ir taip viskas. 
 
Kl.: O žydelių buvo išvežtų į Sibirą? 
 
Ats.: Iš Butrimonių nieko. Nei vieno nebuvo išvežta. Ir jie nebijojo. 
Tie bagoti nebijojo. Būdavo, ateina pas mus: "nu, Navašinskiene, ale 
matai, va gerai. Kaip bus bloga gyventi, taigi ligonis esi. O kaip 
reikės kojom, gryni vaikščiosim, ar ką".  "Nu, ko tu bijai, Volpenskas, 
tavo sūnus šienaus, siostra jo paimdinės javus. Aš suskaičiuosiu, kiek 
kapų prišienqvot, o mano Sora užrašys ir bus mums jau gerai". Va. Jie 
nieko nenusiminė tuo laiku. Skaitosi, pagal zakoną dirbsim, taip 
sutvarkysim. "O tu išvien dirbsi, o aš užrašysiu, Sora suskaičiuos. Sora 
užrašys ir gausis pinigų. Krautuvės čia bus visos pilnos visko". 
 
8:55 
 
Kl.: Nu, o kaip sakykit, vat karas atėjo. Tai vis tiek, reiškia, vat 
įvairiose Lietuvos vietose įvairiai. Vieni žmonės žinodavo, kad karas 
bus. Vat, pas jus va žinojo žmonės, ar ne? Vat, jūs žinojot? Jums gi 
aštuoniolika metų buvo. 
 
Ats.: Aš tai jau žinojau. Buvo toks mano draugas. Toks Sulžickas 
Antanas ir brolis Aleksandras. Tai jis... O mano buvo sesuo ta. Už mane 
vyresnė. Tai jis pas tą seserį ir ateidinėjo. Tai draugavo. Ant 
vakarėlių kiek sykių abudu nueidavo. Vakaruškos ar ten gegužinės kokios. 
"Navašinskiene, aš buvau naktigonėj". Jo baisiai buvo geri arkliai. 
Gražūs, veisliniai. Priklausė žemės ūkio rūmams. Aš dar prie arklių. 
Žinai, kaip ??? ??? ???. Vagiai, daugiau niekas. Naktigoniai, nu, prie 
mūsų. Tiksliai buvo naktį atėjęs vokiečių desantas. Klausia: "ar 
uniformuoti buvo atėjęs?". Sako: "rytoj bus karas". Taip va šeštadienis. 
Taip kad ant rytdienos, tai buvo jau sekmadienis. Taip kad jau prabundu 
ir aš eiti į ??? Kad jau Alytų bombarduoja. Jau negaliu. Jau mėto 
bombas. Jau kaip buvo. Tai jau tada aš... 
 
Kl.: Nu, kaip jums atrodo, vat žydai žinojo, kad karas bus, ar ne? 
 
Ats.: Tai, aišku, kad žinojo. Kaip jie nežinos. 
 
10:17 
 
Kl.: Kodėl jūs taip manot? 
 
Ats.: Nu, aš taip galvoju. Nu, kaip tai jie galėjo nežinoti. Visur buvo. 
Pas mus buvo biednų tokių daug. Jie dirbo. Rusas darė ten, kur prie 
vokiečių rubežiaus. Darė kokius tai bunkerius. O ten prie to rubežiaus 
nėra akmenų. Tai iš čia, iš mūsų va, iš Geneitiškių, iš Eičiūnų vežė 
akmenis, nu. Palutarkom, tokiom mažukėm mašinukėm, rinko akmenis. Ten 
pirkliai mokėjo ir ten dar bunkerius. Ir tie žmonės ten dirbo. Bet rusas 
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neįsileido juos į vidų. Jie tik akmenis sukrovė kalną ant ščebionkos 
tos. O ten vidun nieko neįsileido. O jos ten toliau, prie rubežiaus, 
tiek suvaryta rusų kariuomenės. Ir kožnas tik žiūri, kad tik greičiau 
karas. Ne ruso, ale vokiečių. Kad tik kuo greičiau karas būtų. Nu, jie 
ten viską buvo pasiruošę. 
 
Kl.: Kaip jums atrodo. Jeigu žydai žinojo, kad bus karas vat, ar jie 
žinojo, koks likimas jų laukia? 
 
Ats.: Tai koks likimas. Dabar apie tą likimą tai gal ir netikėjo. Bet ką 
žinojo, tai žinojo. O kiti kad nors... Bagoti niekur, niekur nedirbo. 
Viską darė, kaip jie vadina lietuvius, "gojai". Viską jie darė. Viską. O 
jie tai nieko, ne. Jei dabar ir vokietis atėjęs jau čia, ir liepia jam: 
"Majer, nevaikščiok po aukštą". Eina, tai tos lubos nelūžta, ale braška 
taip. "Nu, Majer, ko tu vaikštai?". "O man įdomu pažiūrėti, kas atėjo. O 
gal vokietis atėjo? Už tat aš ir... Tai aš būčiau nėjęs, kad vokietis. 
Aš maniau, kad čia tavo kaimynas, aš ir ne..." Ir viskas. 
 
12:05 
 
Kl.: Tai čia pas jus jisai buvo? 
 
Ats.: Kas toksai? 
 
Kl.: Majeras. 
 
Ats.: Nu. Laupenskis, vat. Jis ir tam name su seniu, va kur būna. Tėvų 
namai dar buvo šitie. Tai aš jau grįžęs iš šiaurės juos pasidariau. Nu, 
tai paskui mama iššnekėjo. "Tai gerai. Aš einu į Ivanauską". Ivanauskui 
dar karves dvi daviau. Tai dar ten gal man duos kokį litą ar rublį už 
tas karves. Mano turto daug yra pas Ivanauską. Jis gi buvo ūkvedys pas 
mane Plasapnykuose. Jisai išėjo į Ivanauską. Padovanos mamai (?) 
trobesėlį. Kluonas vienas buvo ten toliau. Išėjo ji į tą kluonuką. 
Pabuvo gal kokią savaitę laiko. Paskui dar nuėjo ten, kur Remešiškės, ar 
kur jis ten nuėjo. Dar ten kokio turto jo buvo. Nu, ten pasirodė. Ten 
nuėjo koks kaimynas ir įskundė. Ir atėjo. Yra seniūnas toks iš Gerulių. 
Jis užsiiminėjo su tais žydeliais. Ir jį suėmė. Jeigu važiavo žmogus, 
vežė. Bet aš nevežiau, kitas vežė. Aš vežiau kitus į Alytų. Pirma tai 
jiems nesakė, kad veža ten, į tą getą, ir ten šaudys. Nesakė. "Na 
rabotu", ant darbo. Ir dar surašo laišką. Duoda tam vežikui tą laišką, 
kad į Butrimonis atvežtų ir paduotų žydeliams. Kad ten nuvežtų pinigų ar 
rūbų ten, ar ėdalo kokio. Kad jie gyvi ???. O kiti ten parašo, duoda 
taip. Tai tie kiti, kur dar yra vežę, Laupenską vežė į Alytų. Tai išlipo 
jau tie, katrie vežė, jau ginkluoti. Nu, ir "Laupenskai eik nors 
nusišlapinti. Kokie čia miškai". Jau nori, kad eitų, pabėgtų. "Nu, aš 
niekur neisiu, man bus gerai". Jau jam, žinai. Aš Majeras. Tai mane dar 
apkrikštys. Tai aš jau čia būsiu Marijonas. Ir nebūsiu Volpenskas. Ten 
tokią pavardę, tokią, kokią tai kitą. "Greičiau vežk mane į Alytų". "Tai 
eik, - sako, - nors kur pavaikščiok čia". Nelipa iš vežimo niekur. 
 
14:27 
 
Kl.: O tai kas jį vežė tokie? 
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Ats.: Pas... Kas dieną reikėjo būti... Valsčiaus načialstva kasdien prie 
Butrimonių. Butrimonyse žydelius visus prišaudėm ???. Suvarė į getą. Į 
valsčiaus pastatą. Ir juos ten apsupo. Ir juos ten laikė. O kasdien 
turėjo būti išvaryta kokios trys, keturios padvados ūkininkų. Ir su 
arkliais. Ir jei ten jau nutarė, kad tiek ir tiek reikia žydelių 
pašalinti. Ir reikia juos nuvežti arkliams - su arkliais į Alytų. O tie 
jau tada sėdi. Kiek jie tų žydų pasodino orešta (= likę) (?) sėdi (?) 
gikluoti (?). Va kaip buvo. 
 
Kl.:  O kas ginkluotas sėdėdavo? Kas juos lydėdavo? 
 
Ats.: Nu, ginkluoti. Kaip katrie lietuviškai kalba. Kaip katrie tyli, 
nieko to. Kaip katrie su uniformom. 
 
Kl.: Kokios jų uniformos būdavo? 
 
Ats.: Nu, žalios tokios. Bet vietiniai. Ne Eičiūnų, iš kur kitur 
atvažiavę. Kokis tai buvo bataljonas turbūt jų, kas. Nu, tokių tai 
niekur čia... Katrie... Buvo du, čia tvarkė Butrimonis. Tai aš jų... Jų 
nėra gyvų. Jau juos areštavo, kaip atėjo jau. Ir jie negrįžo iš Sibiro. 
Tai toks Jasiliūnas buvo. Tai jis turėjo bizūną tokį, nuo čigonų kokių 
nugriebęs. Ir kokį pistoletą. Ar jis ten geras, ar jis negeras. Ir 
žydeliai baisiai bailūs. Jis striošnas, nu, ir viskas. 
 
Kl.: Nu, tai šaudė jis iš to pistoleto? 
 
Ats.: O perkūnas jį žino ar jis čia viską tvarkė. O kito pavardė buvo 
Germanavičius koks ar... perkūnas. Irgi ne iš mūsų kaimo, bet iš 
Gerulių. Ir negrįžo jis iš Šiaurės. Jie čia tvarkėsi turtą jų. Jie ėmė 
viską. Ir jų tuos rūbus paskui surinko. Paskui kokias varžytines ten 
darė Jasiliūnas. Nebuvom mes nuėję nei vieno karto. Vieną kartą tai 
tokį jau paltą mano siostrai siuvėja Chana. Jos pavardė ta Chana. Nu, 
pas mus ji ir nakvojo. Tas paskui sužinojo. Sako: "pas jus pernakvojo". 
Va. "Kiek moki?". Tas sako: "nu, dar duodi nors porą vištų, o paskui 
vėliau vėl kaip kada ateisiu, gal duosit ką. Man ir maisto reikia, 
ir..."Dar Butrimonyse nenorėjo imti. Ba mėsa buvo gera jų. Ten kokia jau 
buvo. Gal ateis kokie, dar pasiims iš jų ar ką ten. Tai ateidavo, kur 
susitariam... 
 
Kl.: Dabar sakykit. Į tą valsčių kada juos suvarė, tuos žydus? 
 
Ats. Jau kada buvo... Pirmiausia tai iškasė. Nematėt tą bunkerį, kur 
iškasė?. Kur jie gulė visi... Taigi ten rankom reikėjo užkasti. 
 
Kl.: Rankom? 
 
Ats.: Rankom, viską. Ir varė tokius visus vat, katrie buvo palinkę į 
raudonuosius. Tuos visus varė ir čia kasė. Ir žemę pylė į vieną pusę. Ir 
čia nuo kelio tuos, reiškia, atvarė žydelius. Liepė gulti. Čia griovys 
toks buvo. Dabar tiltas, nu, padarytas. Tvarkoj. Ir visą tą žemę pylė. O 
čia ateina į tuos žydus, nei į... Kaip tai. Ir juos gyvus į duobes tas 
sustūmė. Apsupo, rankom suėmė. Kiti čia stovi. Davijo čia į duobę. Ten 
vienas sparnas eina į čia, užpakaliu tuos stumia. Kitas tas sparnas į 
ten eina. Ir visi sukrito ton duobėn. Ir tada juos sušaudo. 
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18:19 
 
Kl.: Duobėj šaudė? 
 
Ats.: Duobėj. 
 
Kl.: O taip jums... Ar jums teko matyti? 
 
Ats.: Nu, aš buvau ten. Mūsų žemė trijose vietose. Kada grįžo iš 
Amerikos, tai vienoj vietoj nupirko septynis hektarus, kitoj vietoj ten 
nupirko keturis. O čia va tris nupirko miško, va. O vokiečiai ėmė... Tas 
abazas arklinis. Arklys tai koją nusilaužo, arklys pasistojo. Tai tą 
arklieną vokiečiai... Nu, nušauna tą arklį, reiškia, papjauna. Ir mėsą 
tą jie ėsdavo, valgydavo. O tokio Trukanavičiaus žmonės ant mūsų tos 
žemės atvežė... O kitus arklius imdavo pati (?). Atvedė savo arklius. O 
aš ten rugius sėjau. Ba tas buvo įvykis buvo rudenį. Ir dabar klausia. 
Sako: "žydus šiandien šaudo". Aš girdžiu: pišku, pišku. Perkūnas žino, 
kas ten, koks ten... Sako: "žydus". 
 
Kl.: O jūs nežinojot, kad tą dieną šaudys žydus? 
 
Ats.: Nežinojau nieko. Sako: "aš einu, arklius perrišu ir va, - sako, - 
čia pievos... Lekiam, pažiūrėsi pats". Rugių nebuvo. "Nu, kam gyvus, - 
sako, - žmones muša". "Gi mano, - sako, - broliai juos užkasdinėja". 
"Atėjo, - sako, - (keiksmas), tas jūsų seniūnas ir išvarė". "Bolius, - 
sako, - užkasdinėja net". Ba vieną partiją sušaudė ir reikia kalkes 
apipilti ant tų lavonų. Ir kiek tai žemių užpilti. Vėl partiją sušaudė 
ir vėl kalkių pilti. Ten taip arti nestovėjom. Mes buvom nuo tos vietos 
tiek. Taip toli nuo ten. Bet girdėti kaip jie šneka, kaip ten viskas. O 
taip tai tie visi ir guli. 
 
Kl.: Tai jūs nuėjot pasižiūrėti ten, ar ne? 
 
Ats.: Ten niekur aš nėjau pažiūrėti. Ten niekur. Aš bijojau. Aš tik 
pasitikėjau, ar tiesa... Ir aš kuo greičiausiai bėgti vėl namo pas savo 
gyvulius. Čia, kur aš dirbau. Ir man taip negera pasidarė, kad gyvus 
žmones! Ir katrie būna... Tik mačiau dar, katrie dar gulėjo, suvarytus. 
Jau vyrai buvo sušaudyti. Tik moterys ir vaikai. Ir tokių, katrie jau 
žemėj gulėjo (?). Tie dar... Moteris ir mažiukas vaikas yra. Liepė 
keltis. Tos vienos... Motka pasikelia, o vaiką ir palieka ant tos vietos 
be nieko priežiūros. Tai paskui ir juos sušaudė. Ateina tie vat, suima, 
suima. Vieną už kojos, kitą už rankos. Va, kaip darė. Tai tada man 
pasidarė taip skaudu (?). Aš maniau, kad aš pusiau pamišęs, nu, kojom. 
Greitai pėškom... 
 
Kl.: Tai paėmė tuos vaikus už rankos, už kojos ir ką darė su jais? 
 
Ats.: Gyvus įmetė į tą balą. Ten vanduo jau pradėjo... Ten upelis eina. 
Visai netoli prie upelio, kur padaryta tiltas iš tokių rąstų. Ten, Dieve 
sergėk, buvo. 
 
21:35 
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Kl.: Nu, o ten vat, kaip jūs sakot. Reiškia, kasė tą duobę rankom. Tai 
jūs jau žinojot, kad jie kasa ir kam jie kasa? 
 
Ats.: Viską aš taip žinojau, kas bus taip. Ir aš šitam Volpenskui 
sakiau, kad viskas. Juos sunaikins, viskas. Nu, ką. Vežėm šitą... Vežiau 
pyliavą vokiečiam. Jie ten buvo. Vokiečiai tie kariavo, bet... Kur 
tas... Šeštoji armija žuvo. Tai vagonan pilam, tai jau varo tuos. 
Prievolę vežėm į mišką. Tai ten politiniai kaliniai tie, ne politiniai 
belaisviai tie. Kaip jie kankino juos badu, oi, oi. Žmogus toks buvo 
Trukanavičius. Metė kepalą duonos nusivežęs. Kaip tie vokiečiai net tą 
Trukanavičių sumušė už tą kepalą duonos. Kaip jie sugriuvo ant tos 
duonukės, tie vokiečiai. Oi, Bože, Bože. Kaip va tą Volpenską kaip 
paėmė. Liepė jam miške pasitraukti, katrie jį lydėjo. "Eik, Majerai" - 
"aš neisiu". O paskui reikėjo arklius pašerti. Tie buvo... Jau juos 
laikė, tuos, nu, katrus šaudė. Ant šaudymai žydai tai ten už gelžkelio. 
"Tai kišk (?) į sklepą". Rėkia ten: "Navašinskai, Navašinskai, o kur tie 
ponai, kur mane vežė, tegul ateina. Pasakykit, tegul mane paleidžia. Aš 
pasakysiu, kur dar yra mano auksas". Ale niekas nėjo ir už jo. Ir nei 
kiek. Dar jis rankom mosikavo. Ba jis turėjo Plasapnykuose dvarelį 
žemės. Ir Butrimonyse prie bažnyčios jo žemė. Dar ir dabar tie trobesiai 
tebestovi. O miestely tai jo buvo ten buvo rūmai. Dabar ten kirpykla 
tuose rūmuose. Ten didžiuliai pastatai buvo. O Orelis kaip buvo, tai jis 
mišku užsiimdinėjo. Irgi dar medinis namas, ale pasiutiškai didžiulis. 
Ir žemės turėjo. Vat, kaip į Butrimonis važiuojat, tai ten tas viskas, 
tuštuma - tai viskas - Orelio žemė. Jis tą žemę naudojo. Ir svirnas 
buvo, ir arkliai buvo, ir kluonai buvo. Čia viskas. Bet jie... Šiandien 
gal jų čia nėra. Ten Butrimonyse palaidoti ant tikrų kapų. O vaikai, du 
vaikai, tai gyvi. Ir vaikų vaikai tų gyvi. 
 
24:09 
 
Kl.: Tai dabar vat. Pas jūsų tėvus vat keli ten slapstėsi žydai? Kiek 
slapstėsi pas jus? 
 
Ats.: Pas mus daugiausiai žydų tik vienas Volpenskas, su juo... Ba jis 
ten ant kiemo jis mums, ir šitą... Ir zuperį atveždavo. Ir tas vat sodą 
nuperka. Mes nuskinam, tai jis ten jau susitaria su sūnum. "Kiek tau, 
Zuperį, atvežti?". Nu, kam man arklius varyti net į šitą... Už maišą jau 
reikėjo dešimt litų ar kiek duoti, kai jis atveža. Nu, ir viskas. O 
paskui aš pasėjau. O tie darbininkai, tie ??? ar kumečiai, kaip vadinom 
mes juos. Atsiprašant, nukniaukė, dar atneša pas... Dar parduoda gi kokį 
pusmaišį ten. 
 
Kl.: Nu, bet tai Volpenskas turėjo šeimyną, ar ne, tikriausiai? Ar jisai 
atėjo vienas pas jus, be šeimos? 
 
Ats.: Jis atėjo... Žmona buvo. Aš ją mačiau. Žmona jo buvo graži, nu. Ir 
toks buvo įvykis. Toks va Branickas. O jis jau gyveno tuose Volpensko 
namuose. Vietoj sargo. Ir tik birželį (?), va. Dabar ta Britma sako mano 
mamai: "ką, - sako, - Manis"... Buvo Monika vardu mano mama. "Aš, - 
sako, - nuvažiuoju vat ketvirtadienį į Onuškį". Ten turgus būna. 
Volpenskui nuvežu... O ten žydeliai buvo keli. Tai reikia nuvežti jiems 
druskos. Reikia nuvežti žibalo. Reikia nuvežti cukraus. Krautuvininkams 
tiems jis sumoka kiek, ir tas nuveža. O atgal jis priperka javų. Turi 
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didžiulius sandėlius su visokiais pūtikais (?) ir laukia pavasario. Kada 
jau tie gojai apvalgys, apsituštys. Jau pilvai braška, neturi ko ėsti. 
Tada kiek jis pasako, tiek ir moka. Nu, ir: "ar turi rugių". "Nu, 
ateisi, kad tu geras žmogus, tai tau bus papiginta kaina, viskas". Tai 
aš nuvažiuoju. Į ten nuvežiau, ale su vienu arkliuku. Arklys 
nepripratęs, niekur nedirbo, riebus. Kelio niekas nevalė, ???. Kelias 
duobėtas, o rąstas vienas ten brrr, brrr. Ojej, ojej. Prisikrovėm gal 
kokį dvylika maišų cukraus. Man pakrovė. Nu, ir žinai... O tas jau 
Branickas... Aš tiktai vieną kartą... Man dar reikėjo pasiklausti pas 
mamą, kad mama leistų mane kaip tai. Aš dar ne ūkininkas esu, aš tik... 
Tvarkosi viską mama. Mokesčius moka, viską, viską daro su pinigais. Man 
reikia nueiti muzikantu. Kitą kartą vakarėly ten gerai, jei duoda pusę 
lito. Tai gerai. Sako: "tau gana bus, muzikantui". Kaip visiems po pusę 
lito. O jeigu aš ėjau ant atlaido, kur nors, tai daugiausiai litą gauni. 
Jeigu dabar miške dvare vaikai už kokius ten... 
 
27:29 
 
Kl.: Nu, tai vat tas Volpenskas. 
 
Ats.: Tai dar palaukit, kad aiškiau būtų. Atgal davė dargana. Su sniegu 
lietus. Ta pasidarė mano kumelaitė, kaip buvo stambi. Tas kūnas tokis 
supliuško, viską. Ir aš tą naktį nevežu javų, ale palieku. Mįsliju sau, 
rytoj nuvešiu. Į kluoną įvariau su rogėm. O ten dėl to ten dvylika ar 
kiek maišų. O grendimas ne molinis. Tai dar kiek vargo turėjau, kol aš 
paskui iškroviau. Nu, ir atgal... Ir aš, nu, ir... O Mairas, jau 
susimaišė jam... Dar tėvas buvo jo gyvas. O jau tas senis tėvas jau 
manęs paklausė: "nu, o iš kur tu, tai tu tiek javų atvežei?" Sakau: 
"atvežiau javus". "O kada tu pinigus imsi? Daugiau dar tu turi javų?" 
Tai aš sakau, čia... "Čia , - sakau, - ponas, - sakau, - ponas 
Volpenskai, čia jūsų sūnaus", sakau. "Kokio sūnaus? Tai iš kur tu 
paėmei?". Sakau: "vakar turguj buvau. Nuvežiau cukrų, o nupirko va iš 
manęs javų. Parvežiau javus. Ale aš vakar neturėjau teisės. Pavargo mano 
arkliai, tai aš šiandien atvežiau". Tai kaip jie pradėjo bartis, tėvas 
ant to sūnaus. Anas su kulokais pradėjo, kad jis toks durnas, vat. Nieko 
nežino. Ir sūnus nieko nežino. Tėvai jo daėjo (?) į namus. O paskui, 
žinot, iš vakaro prisiminė tą cukrų. Atėjo Branickas, tas senis, bet jau 
jis numiręs. Tai aš pas jį ir taip pažiūriu. "Kam tu vežei?" O jis veža 
dvi bačkas ar tris bačkas žibalo. "Man, - sako, - ten Volpenskas 
žibalo". Tai jis paskui iš kišenės traukė vinį. Čia užplombuotas maišas. 
Užsiūtas ir užplombuotas. Tai dar rugių. O tie va tokie maišai, kaip 
aukšti, tai dvivynis tos. Tai padaro tokią skylutę ir ten laiko kiek. Tą 
maišą palenkia ant šono, bėga tas cukrus jam į kitą tarą. O iš mano 
vežimo ???. 
 
Kl.: Storesnį išima ir viskas. 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Tai dabar Volpenskas. Vat, jisai kai pas jus atėjo, reiškia, kiek 
jam?.. Kokio jis amžiaus buvo? Jaunas, senas, kiek jam buvo? 
 
Ats.: Nu, Volpenskas tai buvo... Kai pas mus va atėjo, tai jo turbūt 
amžius... Pirmutinis laikas buvo. Nu, tai ką jis turėjo, gal... Tas 
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vaikas, gal tris metus turėjo tiktai. 
 
Kl.: Tai, vadinasi, atėjo pas jus. Savo šeimyną jis paliko? 
 
Ats.: Nu, nieko. Nieko negaliu žinoti. Jis jau turbūt gal buvo paimtas 
ar kaip. Nieko nežinau. Bet jau jis, kaip pas mus atėjo, tai į 
Butrimonis jau nėjo, viskas. Jis nuėjo pas šitą... Pas mus čia pubuvo. 
Nedaug buvo čia, ar tris paras ten. Paskui jau pas tą, kur buvo ūkvedys, 
va. Ten pabuvo. Paskui į Remeišiškes. 
 
30:33 
 
Kl.: Bat tai jūs buvot jo pirmi namai? 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Pirmi buvot. 
 
Ats.: Pirmi buvom. 
 
Kl.: Ar čia buvo prieš šaudymą, ar po šaudymo jisai atėjo? 
 
Ats.: Jau juos dar ten Klydžionyse dar čia nešaudė. Bet tik šaudė 
Alytuj. Reikia buvo juos vežti į Alytų tuo laiku. Čia kol rankom 
iškasė, kol... O paskui šitą... Čia iš Punios kelis atvežė. Čia iš 
Pivašiūnų kelis, turbūt dvi šeimas. Turbūt Stakliškių čia atvežė, dar 
atvežė šitų. Tai va kiek buvo. 
 
Kl.: Kiek laiko pabuvo pas jus Volpenskis? 
 
Ats.: Turbūt tris paras tiktai pabuvo. 
 
Kl.: Tai čia jūs patys nenorėjot jo laikyti turbūt? 
 
Ats.: Viskas, kas yra prie kelio. Dvi seserys mergos. Kazorai (?) 
ateina, bernai. Nu, o kur. Kad būtų kur koks pastatukas toliau, kad kur 
nors taip. O jis dieną tai būna ant pečiaus užlipęs, kur duoną kepam. 
Tai ten paklode užkabina. Tai taip ir sėdėjo. O kaip dieną? Tai ar 
kamaron. Buvo kitas galiukas, tai ar ten, ar kaip. O taip... Ten ateina, 
tai ten vat sėdi. Ar mergos išeina, ar bernai tie ateina, nu, jaunimas. 
"Teta, teta, vakarėlis yra vat. Leisk man, seseris. Mes labai norim". 
Paskui dar palydi, dar pasėdi. O, žinai, kaip... Nu, ir... Jeigu galima 
taip sakyti. "Toliau kur, - sakom, - eik tu pas Ivanauską. Ivanausko 
kluonas ana ten toli. Tai dar tu vasarą tenai gale vištų". 
 
Kl.: Tai ką jisai sakė? 
 
Ats.: "Nu, kaip noriu, taip ir einu. Dar man Ivanauskui reikia 
atlyginti". O Ivanauskas... Jis jam ir atlygino. Kaip jau žydams... 
Žydus jau čia pradėjo naikinti, tai Ivanauskas išėjo. Parėjo namo pas 
savo... O Volpenskas davė jam dvi karves. Ir sako: "nu, Ivanauskai, nu, 
kaip pas tave ateis stribai jau tie atidirbti. Pasakyk, kad tos karvės 
man už darbą davė, Majerui. Kad čia..." Pasakys, kad tu pavogei, 
Ivanauskai, tai tave paims, ir pragers. Sakyk, kad čia už darbą gavai". 
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Bet daugiausiai lenkų kalba mes: To widzisz Navaszybski. Karmelowa (?) 
on mnie protiumaczyl. "Kur tos karvės, kur tu atsivarei?". "Kokios 
karvės? Čia karvės mano. Aš dirbau metus laiko pas jį. Ką aš imsiu tą 
rublį, aš... Mairas davė man karvių. Dvi karves pasiėmiau". Nu, neėmė tų 
karvių taip, žinai, liko pas Ivanauską sunaudojo. 
 
Kl.: Nu, o jums davė ką nors tas Volpenskas už tas vat tris paras, kur 
prabuvo? 
 
Ats.: Nieko. Nu, ką. Nu, ką ten paimsi. Nu, ką jis davė. Jis kiek tai 
siūlino. Nu, ten sviestą jis valgė. Ką valgėm, kad net... Bulves, nu, 
bet ten jo... Žydai riebalų, kiaulienos ne... "Nu, Navašinskai". Jis 
daugiausiai tai vartojo lenkų kalbą. Daugiausia lenkiškai šnekėjo. "Nu, 
man va tiek. O kokia vištukė?" Nu, grietinės kokios ten. Toks likimas, 
toks jų viskas. Eina, bijo. Jis naktimis nueina, paskui vėl naktį iš kur 
tai pareina. Taip vaikščiojo. Dar nežino, kas pirkioj pas mane yra, 
kaip. Tai ten kur tai už lango pasigrieboja (?), tai ten... Tai niekas 
ten nieko ir nieko čia nėra. 
 
34:15 
 
Kl.: Ai, tai jisai paskui pas kitus buvo? O koks jo paskui ant galo jo 
likimas, jau?... Jau kai jį suareštavo, nuvežė, kur jį laikė? 
 
Ats.: O kam jį laikyti? Jį ten sklepan. Ir gal vakare išvedė ir nušovė. 
Ką jį laikys? Būtų... į Alytų nuvežę ir viskas. 
 
Kl.: O tai jį nuvežė į Alytų? 
 
Ats.: Nuvežė. Nuvežė į Alytų ir viskas. Po Ivanausko... Po Volpensko. 
 
Kl.: Nu, o jums kaip vat teko... Sakot, kad jums teko kitus vežti, 
reiškia. Tai ką jūs vežėt, ar prisimenat tuos žmones? 
 
Ats.: Nu, aš kaip katruos... Nu, galas žino, kaip ten. Visaip kitaip. 
Visai jau nustekenti. Galima sakyti, viskas nuo jų atimta. Ten kokie 
rūbai prasti. Kur geriausi vyrai, tai jau buvo išvežti. O paskui aš 
visai... turbūt du kartus buvau. Paskui mama nuėjo ten su kokiu tai 
samagonu pas apylinkės tą pirmininką. Pas seniūną. Tiems pafundino. 
Viskas, dar sakė... 
 
Kl.: Ir nereikėjo vežti tada? 
 
Ats.: Nebereikėjo. "Ką jis, - sako, - ai, jis nervuotas toks va, paskui 
pergyvena. Dar ateisim (?), - sako, - duktrą leisti". Tai bulves (?) 
pakasė (?) ar ką tenai. Nu, ir gerai. Nu, ir manęs daugiau niekad 
nevarė. Va kaip buvo. 
 
Kl.: Tai jus vežė... Baigiasi, jo? Aha, gerai. Keičiam. 
 
TAPE 2 
 
Kl.: Ten vagis susodino ir viską. Jūs pasakojot. 
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Ats.: Aha. Sutvarkyta. Ir tvorukės, ir tas aptvaras. Ir paskui aš čia 
kada... Man trūko... Benzinas. Tai aš nuėjau benzino į Butrimonis. Anie 
kurti norėjo. 
 
Kl.: Kur jisai gyveno? 
 
Ats.: Nu, Butrimonyse. Kur čia netoli Orelio. Orelis. Tai ten į Rivalą, 
netoli Rivalos gyvena. Jis sėdi. Ką tai tokio darė ten su mėsa, su 
teliukais kokiais. Ale grąžą ne... Paskui kas tai įskundė. Pasakė, kad 
tokia ir tokia. Tai tie perlojiškiai, tie jau policininkai tuoj pasamdė 
žmogų. Iškasė duobę. Bet ne čia - ant šitų va kapų žydų, kur čia prie 
kolonkos. Iškasė. Ir jie patys nuvedė tas savo meilužes ir nušovė. Tai 
dabar tam, kai benziną pyliau, tai buvo tas vairuotojas. Slavinskas, 
rodos, ten dirba. O jis turi traktorių. Tai tą traktorių aš su Slavinsku 
nupirkęs ant tų tokių talonų. Kaip ten buvo talonai, pajus kokius... Tai 
jis... Tada mes gi, jisai, aš ir dar du diedai. Ale duoti reikia. Tai 
jam sumokėti, kad jis nušienavo, kurą duok, ir ??? ??? ???. Tai sako: 
"ateik va", sako. Dar čia buvo... O jis dirba Butrimonyse. Dar kai buvo 
paukštynas. Jis ten prie paukščių elektriku dirbo. Dabar jau nėra to 
paukštyno, sunaikintas. Sako: "va čia atvežė iš Izraelio". "Kad, - sako, 
- pažinojau, kur gyveno tas". Jo ir pavardę žinojo, to policininko. Jie 
perlojiškiai. Tai tas sako: "atvežė iš Izraelio žmonės pasamdyti, ir 
juos". Ir tas sako: "mes kaip statėm, tai čia buvo jie atėję gi". Liepė 
va apylinkės pirmininkas: "eikit ir jūs statyti". Tai toks baltas 
paminkliukas. Ale toks nemažas. Nu, ir ten žydiškai parašyta. Jų braižu 
vardai, pavardės. Ir kas tai pasakė. Sako: "žmonės mums pasakė, kad 
šitoj, čia šitoj vietoj buvo". Nuošaliau, kad nebūtų matyti, kad kas tai 
kasa ir kas ten šaudo. Ir čia tai matyti nuo plento, ca. O ten toliau 
nematyti buvo. Tai ten paminklas pastatytas. Sako, visa rudukuva (?). 
 
Kl.: Gal kokie vardai buvo, atsimenat, tada buvo? 
 
Ats.: Neatsimenu. Neatsimenu nei vardų, nei nieko. 
 
Kl.: Tai jūs nuvažiuodavot į Butrimonis. Jūs matydavot, kaip tos 
mergaitės vaikščiodavo tada? 
 
Ats.: Aha. Aš matydavau jas tokias. Per kelią jos ten. Nuvažiuoju ar į 
malūną, ar ką gi. Vienas gi žydelis turėjo malūną. Du žydeliai. Du 
malūnai buvo. Tai vienas turėjo vieną malūną, kitas... Tai vienas 
malūnas varė ir va šitą šviesą, dinamą suko. O kitas malūnas nieko. 
Vieną malūną tai sutvarkė vokiečiai, dar pirmiau. Ir vokiečių buvo tas 
jau načialnikas. Ant to garvežio, ant to malūno. Jis ten tvarkė malūną. 
Ir daug žmonių. Ir didelis malūnas buvo. Ten vaikščiojo... 
 
3:50 
 
Kl.: Tai kokie ten policininkai su tom Saraitėm gyveno? 
 
Ats.: Nu, gyveno vienas... Ot, senatvė, koks protas. Aš jo pavardę 
žinojau. 
 
Kl.: Nu, tai ten tokia pavardė. Nesvarbu mums. 
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Ats.: Jie gyveno... Ir jos paskui... Kaip jie taip... Jie, nu, sunaikino 
jas. Ir jie paskui iš čia pradėjo iš jų juoktis. Ba jie baisiai 
nemylėjo, katrie jau samagoną varė - buvo griežtai už samagoną vokiečių 
laikais. Tie ??? ??? viso kaimo. Jautė, kas gali varyti šnapsą. Sako: 
"jau nėra to, (keiksmas) šito... Nėra tų perlojiškių". Gal jos ten, kad 
tas... Sunaikino. 
 
Kl.: Nu, o tas vat padvadas, vat kai reikėjo į Alytų vežti, Reiškia, tai 
jūs, reiškia, kaip, dieną ar naktį veždavot? Kaip, reiškia, būdavo? 
 
Ats.: Dieną. 
 
Kl.: Dieną. 
 
Ats.: Jie vakare paruošia viską čia. Aš jau šiandien... Kitas senis jau 
atbuvo, tai rytoj bus poilsis. Tai seniūnas eina, atsako kitam. Tai ten 
kad kas pastato buteluką, kas duoda jam kokį rublį ar ten litą, ir taip 
atsiprašo. Nueina, pas kokį ten biedniausią. Grašio (?), nieko neturi - 
turi vežti, o kur tu dėsies. "Nuvežk, daugiau niekur nelįsk". 
 
Kl.: O jūs kaip buvot į tas padvadas pakliuvęs, po kiek padvadų 
važiuodavo? Po vieną, dvi, tris, po kelias? 
 
Ats.: Ten daugiausiai tai būna kokios penkios, šešios padvados. Kaip 
kada nevažiuoja niekas. Ten pastovi, apsisuka ir važiuoja namo. Nėra 
įsakymo ar ten kaip yra. Ale taip turi būti visada. 
 
5:33 
 
Kl.: Kiek žydų sulipdavo į vežimą? Vat, pas jus į vieną vežimą? 
 
Ats.: Nei vieno nelaikiau. Aš kaip buvau, bet man nepapuolė. Maniau sau, 
ir aš gausiu bizūno. Reikia važiuoti ir reikia, kad būtų leiteriai ilgi. 
Jei leiteriai ilgi, tai tu gali kokias aštuonias dienas pataupyti. O kai 
nuvažiuoji su šumleiteriais, tai kiek tu... Sėdi furmanas. Nu, kiek tu 
ten, nu, nėra kur. Tai bizūnu tas išsijuosęs, kokie raktai visur... O 
per galvą tam duoda. "Greičiau važiuokit pakeisti leiterius šituos! Su 
mėšlo leiteriais, - sako, - atvažiavo. Gi žmones gi reikia vežti". Tai 
reikia važiuoti, pašaro pasiimti arkliams. Nu, ir viskas. Tai pasėdi 
kaip... pasėdėjo. Du kartus aš buvau. Tai vieną kartą buvau, o kitą 
kartą nebuvau. Pasėdėjom. "Važiuokit namo". 
 
6:29 
 
Kl.: Nu, o vat kai vežėt, ar prisimenat tuos žydus, kuriuos vežėt tada į 
Alytų? Kas ten tokie buvo? 
 
Ats.: Nu, aš... 
 
Kl.: Pažįstami turbūt buvo, ar ne? 
 
Ats.: Buvo tokių pažįstamų, buvo. Buvo, kad nepažinojau. Visus... Viską 
su reikalais... Aš jokio reikalo su tais neturėjau. Nei aš ten... Mama 
kaip nueina ir vat. Trūksta pinigų, tai nueina pas žydelį. Paprašo 
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pinigų. "Man reikia ten dvidešimt litų", va viskas ten. "Nu, imk, gal 
tau ten daugiau gal reikia". Ir viską tvarkė mama. Ten viską. Bet ne... 
Ir neturėjau teisės. Jei mūsų buvo ir... Žydelis apiprekinėjo, tai 
Kucas. Jau Kucas miręs buvo. Jau jo namas ir dabar stovi ir dar lentelė 
prikalta. Kucas, kur mes buvom. Ir prie kožno namo buvo vis pavardė dar 
lauke. Paskui buvo Kucienė, tai jau ji... O jam turbūt dvigubai (?) 
buvo. Dovidas, Dovidienė - vis ją minėjo. "Kur... vis dar su Dovidiene 
draugaunat?". "Nu, su Dovidiene, kaip kada ant bargo paimi". Nu, nėra 
ten visada pinigų. Nebūna, tai mes... O jau ta Dovidienė pamatys, kad 
pas kitą nuėjo, "o ko tu ten buvai? Kodėl tu pas mane..." Skaitosi, 
kad... 
 
Kl.: Jau pavydi jie vienas kitam, ar ne? 
 
Ats.: Aha, jos. Kad jai būtų tas... 
 
Kl.: Dabar sakyti, aš noriu paklausti. Vat, tos padvados, kai jūs vežėt. 
Nu, tai čia sulaipino. Ale čia Butrimonyse sulaipino juos, ar ne? 
 
Ats.: Butrimonyse. 
 
Kl.: Apsauga buvo didelė? 
 
Ats.: Kad turbūt... 
 
Kl.: Kas saugojo juos? 
 
Ats.: Nu, kas saugojo? Du, vienas diedas ant viso tuzino. O jei tie 
jauni vyrai, tai du. Daugiau nieko ten nebebuvo. Kiba žino juos. 
 
Kl.: Jie gi galėjo pabėgti, ar ne? 
 
Ats.: Nu, kur tu juos. Nieko nėra. Jie galėjo bėgti, gal jau viską. Ale 
būtų... 
 
Kl.: Nu, o juos vat kai nuveždavo į Alytų, iš karto juos šaudydavo, ar 
jie dar ten pagyvendavo? 
 
Ats.: Nieko nežinau. To tai nieko ten nežinau. Išlipo, duodi, vežikas, 
tą taloną. Tai tą taloną aš neėmiau. Atidaviau tam, katras buvo 
ginkluotas. Prie ko man tas, aš... Aš skaityti nemoku. Kam man duodat 
jau ten. "Va, - sakau, - kas važiuoja, tai duokit, tegul jis tik ima, 
priduoda". "Kur?". "Va, - sako, - pas tą načialniką eik ir prašyk". Tai 
aš ten nuėjau. Ar ten parašyta būna, kiek jų ten būna, tų. Ar ten 
nerašyta. Ir ten kur tai laiptais į sklepą... Nu, tai ten nuvaro. Čia 
kareivinėse buvo ne tokios. Dabar ten bažnyčia padaryta. Ten toks buvo 
ravukas. Ten tuos arklius ten pasatėm, pasišėrėm. Nuėjom. 
 
9:36 
 
Kl.: Nu, o pakeliui pasikalbėdavot su tais žydais ką nors? Galėdavot 
pasišnekėti? 
 
Ats.: Tai kad jie tokie buvo, kad baisiai bijojo. Nei šnekėti, nei 
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nieko. Tie stovi, tai kvatojasi tenais. Išsitraukia dar pusbonkį. 
 
Kl.: Kas tokie? 
 
Ats.: Nu, tie, katrie prižiūrėtojai. Išgeria ten už juos. Dar ir jiems 
kiša. Jie taip vis pasikrato, kad... Bet kiti ten nujautė. Su verksmu, 
verkė, pažiūrėti negalima. Kiti ten. Net vežimas tas dreba, nu. Blogai. 
Toks likimas. 
 
Kl.: Tai jie ten sumaišyti būdavo vienam vežime? Būdavo. Kas ten būdavo, 
vyrai, moterys, vaikai, ar vyresni? Kokie ten žydai buvo? 
 
Ats.: Jie ten, jie... 
 
Kl.: Kai jūs vežėt? 
 
Ats.: Kai aš vežiau, lauke kai buvo, tai jie ten... Mes pavažiavom, tai 
jau jie sustatyti po du kolidoriuj. Ir vat, kaip tik atvarė, sulaipino. 
Vienas atsistojo prie... Kitas vėl nuėjo į padvadą. Tas pavažiavo, kita 
padvada pavijo ir visi toliau nuvažiavo. 
 
10:55 
 
Kl.: Apsirengę ar nurengti buvo? 
 
Ats.: Ne, apsirengę. Apsirengę. 
 
Kl.: Nu, ir kas ten juos tvarkė? Kas ten organizavo? 
 
Ats.: Irgi kokie tai uniformuoti, bet juoda uniforma. Ar ten vokiečiai. 
Aš, matai, vokiečių uniformos juodos. Malkas nuvežiau į kareivines 
belaisviams. Ten į pastatą buvo išvaryti, tai nuvežiau. Tai irgi... 
Atvarė darbininkus. Tuos jau belaisvius, rusų belaisvius. Iškrauti 
vežimus, tas jau malkas. Tai pilniavojo su tais... Uniformos juodos, bet 
vokiškai kalbėjo. 
 
Kl.: Nu, dabar vat papasakokit apie vat... Vat, kaip buvo tas va 
šaudymas, kur jūs matėt? Reiškia, Klydžionyse, ar ne? 
 
Ats.: Klydžionyse. 
 
Kl.: Klydžionyse, jo. 
 
Ats.:Nu, koks ten. Taip ir buvo. Sušaudė. Atvarė vieną koloną. Bet ji 
buvo daug ilga, ta kolona. Iš valios ėjo. O juos varė, tai neginkluoti. 
Su lazdom žmones varė. Nu, tie žmonės dar gyvena. Jau amžius jų. 
 
Kl.: Tai čia iš vietinių? 
 
Ats.: Iš vietinių, Tie, katrie turėjo darbo. Duodavo, vokiečiai davė, 
vienam davė cukrų pardavinėti. Kitam davė druską pardavinėti. Trečiam 
ten krautuvėj ten. Prekyba ten ėjo, vat. Jeigu tu dirbi valdžioj, tai 
turi eiti ir šitą jau... Dalyvauti, varyti. Ir jie nešaudo nieko. Bet 
jie tik nuvaro ten. Liepia gulti ir tie sugula. O šaudymas - tai buvo 
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kiti. Ten visai kiti tie. Ir tie, katrie užkasinėjo, tai irgi jie 
atskirai. Jie nesimaišė ten. Ten jiem atskirai. Jie buvo daugiausia... 
Tai jau tas žmogus, jis gavo kiek davė jam pinigų. Ar jis dar gyvas, ar 
negyvas - katras liepė tą duobę kasti. Kaip jo ta pavardė. Tai ten jisai 
ėjo. Tą koloną sušaudė. Vyrai buvo sušaudyti. Ir viskas, ir pasibaigė 
šaudymas. Jau visi. Paskutiniai. Nebebuvo. 
 
Kl.: Tai dabar tas žmogus, kur liepė tą duobę kasti, reiškia, ten buvo 
jo žemė? 
 
Ats.: Jo žemė. Jo žemė. Ir jie ten kaip tai pavelijo (= liepė) ar jie 
ten nupirko tą žemę. Arti visai taip prie upelio. Visai netoli tas 
tiltukas toks. Ir ta duobė. 
 
Kl.: Tai ten ir jo namas turbūt arti buvo, ar ne? 
 
Ats.: Netoli tas jo namas. Visai ten netoli. Dabar turbūt jau jo gyvo 
nėra, to diedo. 
 
13:40 
 
Kl.: Nu, o jisai kaip... Jūs matėt, jisai ar praturtėjo, jisai po to 
šaudymo nusipirko gal jisai kokį ten turtą, krautuvę ar ką nors? 
 
Ats.: Tai tik buvo jisai iki nulio (?) dasigyvenęs. Jis ten ne... 
Girtuoklis. O tokie vaikai jo. Žemęs reikia, reikia mokėti ir dirbti, ir 
reikia kartais ir žiūrėti. Aš va dabar va nugeriu kaip kada. Ale tai aš 
turiu. Aš va dar ir bulvę turiu. Aš ir pensiją gaunu. Nu, nedidelė, 
penki šimtai litų. Va dar žmona, du šimtai. 
 
Kl.: Nu, bet žiūrėkit, reiškia. Kada žmogus jau praturtėjo, tai matai, 
ar jis žemės nusipirko, ar trobesius pasistatė, ar kokią krautuvę, 
mieste, ten jisai įsikėlė gal gyventi? O šitas žmogus, kuris leido tą 
duobę kasti, reiškia, ką jisai gavo iš to? 
 
Ats.: Nu, va tik tiek, kad dar gali prisigerti. Ir gal dar ant rytdienos 
pachmelką padaryti. Tiktai taip, aš taip nujaučiu. Kitaip tai nebuvo. 
 
Kl.: Bet turtingesnis nepasidarė jisai? 
 
Ats.: Ne. Aš dirbau su... Tai man biškį damoka už šiaurę. Šimtą 
šešiasdešimt litų damoka. O aš su kolūkiu kiokia... Ir dar varovu buvau. 
Su buliais ėmiausi. Nu, ale sveikas dar. O per tą dar va, matot, kas 
yra. Tik viena lopa. Su viena lopa praustis reikia. Ką tu čia... 
 
Kl.: Aha. Nu. Dabar pone, Navašinskai, jūs papasakokit. Jūs vat kai ten 
jau nuėjot pažiūrėti, reiškia. Ką jūs ten pirmiausia pamatėt? 
 
Ats.: Ten aš kaip nuėjau, tai man atėmė protą. Iš tolo varo. Aš ne 
tiek... Buvo gandus paleidę, kad ims iš tos vietos ir varys į Daugus. 
Ten ežere Daugų yra kokia tai sala. Ten bus toj saloj getas. Ir ten tie 
žydeliai bus. Ir tiems nelaimingiesiems, tiems pasmerktiesiems taip 
pasakojo. Taip tie žydeliai tikėjo. Ir jie sau ramiai ėjo, kad į 
Daugus... O už Butrimonių tai vat porą kilometrų gal davarė. Užsuko ant 
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pievukės ir "gulkit". 
 
Kl.: Ir jūs matėt, kaip juos atvarė? 
 
Ats.: Nu, buvau tuo laiku. Atvarė jau juos. 
 
Kl.: Ar tuo metu kai jūs jau ten atėjot, reiškia. Ar jau pirmi buvo 
sušaudyti toj duobėj? 
 
Ats.: Buvo. Buvo vyrai sušaudyti. Ba aš dar buvau čia ūkyje. Tai 
jau ten pyškėjo. Ir aš įsitikinau, kaip pasakė man tas žmogus, 
Trukanavičius. Sako: "šaudo vyrus". "O aš, - sako, dar einu, nešu 
broliams..." Jau užkasdinėja, išvaryti sąžiningai. "Nešu pietus". Tai aš 
iš pradžių kaip girdėjau, tai aš maniau, kad ten šaudo iš kulkosvaidžio. 
Automato kokio, tankiai tik. Iš paprastų šautuvų šaudė juos. 
 
16:33 
 
Kl.: Tai jūs su tuo Trukanavičium jūs nuėjot, reiškia, ten... 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Jisai nešė pietus. 
 
Ats.: Jis nešė pietus. Ir aš sakau... Ir aš jį ten palikau. Ba ten buvo 
visi nesušaudyti. Ten kiti tai... Jau aš taip negalėjau taip. Nejaugi 
jau jie negalėjo taip... Tie sargybiniai... Dar buvo tų pririnkę, buvo 
nuo tų žydelių ten pinigų. Tiek pinigų priplėšyta, dolerių, litų ten, 
kad pakelia, tai ant žemės... Ant tokių skutukų suplėšyta. Tie kiti 
rinko. Sako, paskui nešė, ten juos klijavo. Ar ten visas bus tas 
doleris? Tai sakė, paštas keitė ten vat. Tie sopuliai (?) rinko tie 
kiti. Tokie pacanai. Priplėšyta, kiek nori. 
 
17:23 
 
Kl.: Tai kurioj vietoj buvo priplėšyta tų pinigų? 
 
Ats.: Kur jie gulėjo. Kur juos guldė ant pievos. O paskui paėmė taip ir 
po keturis laidojo. Ateina tai kas nors: "šitas va, tarpas, kelkitės". 
Tai toj va vietoj būna primėtyta pinigų. Tai pagalvoju, tai tuos galėjo 
iškratyti. Nealkani (?) buvo, o galas žino. Ir aš tada greitai chodu ir 
pabėgau. Aš nuo tos vietos. Ir eina jie jau (keiksmas)! Kad man nervai. 
Aš užmigti negalėjau ten. 
 
Kl.: Pataisyt norėjot... Pone, Navašinskai, tai dabar sakykit, vat 
reiškia. Nu, įsivaizduokim dabar vat. Kai jau jūs atėjot į tą vietą, ar 
ne, pasižiūrėjot. Kiek laiko jūs ten buvot? Kiek laiko jūs žiūrėjot? 
 
Ats.: Nu, daugiau aš ten nebuvau kaip kokį dešimt minučių. Dešimt 
minučių buvau toj vietoj. Ten toliau kur tai... Čia va, daleiskim, 
kelias. Tai tiek va nuo kelio pavaryta. Nu, kaip mums į tą vietelę. Ir 
vat net iki tos pievos. Toks tarpas buvo suguldytas jų. O toliau ten 
griovys ir karklais apaugęs, čia viskuo. Galėjo pasikelti. Galėjo eiti 
po tais karklais (?), ar kaip. Nu, nežinau aš ten. Gal ten tos trobos, 
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gal ten... Matyt, taip nuo Dievo. 
 
Kl.: Kiek ten buvo žydų suvaryta, suguldyta toj pievoj? 
 
Ats.: Taigi dabar ten ant paminklo ten yra užrašyta jų ten visas 
skaičius. Ant paminklo. 
 
Kl.: Kiek ten yra? 
 
Ats.: Nugi galas žino, kiek ten jų yra. Surašyta viskas, ir tylu. Ir 
prirašyta. Paminklas toks gražus toks padarytas. Aptverta gražiai ten 
viskas. Padaryta tie kapai kaip ir reikia. Padarytas per upelį toks 
tiltas aukštas, kad iš visur į tą griovį neįkristų. Ir kurgi, ir kelias 
ten išcementuotas. ??? ??? ???. 
 
Kl.: Pone, Navašinskai, dabar sakykit, kai jie buvo suguldyti toj 
pievoj, gulėjo toj pievoj. Ar jie buvo apsirengę, ar jie jau buvo 
nurengti? 
 
Ats.: Apsirengę. Su tais pačiais rūbais ten juos ir suvertė. Viena kokia 
tai, bet aš jos pavardės nežinau. Tai toks Anušauskas, bet jis jau 
numiręs. Jis čia iš Janaukos. Bet ji turėjo krautuvę. Jis ją vis 
vežiodavo į Onuškį, vežiodavo į Aukštadvarį. Su kokiais tai drabužiais, 
vežiodavo. Ir jis ten irgi buvo. Kokiu jis ten būdu, kad jis irgi buvo 
ten atėjęs. O ryte mes stovim. Ir tas Anušauskas taip stovi. Kas kas 
tai, ale lenkiškai "Anuševski, Anuševski". Sakau Anuševski, kad: "kas 
tai šaukia tave". Tai sako: "ta žydauka, kur aš ją vežiojau". "Podai 
tu. Pšichodz". Tai nuėjo. Tai ji turėjo megztinį. Ir turėjo megztinį 
rankoj. Ji buvo su juo apsirengus taip va. O tas megztinis kaip būna, 
tai šitie va guzikai, tai caro auksas, moneta. Ir ji šita tokia medžiaga 
megztiny apsiūta visos. Ir ten dvylika ar ten trylika tų guzikų. 
 
Kl.: Tai tų monetų ir nesimatė ant megztinio. 
 
Ats.: Nu, nieko nesimatė. Ir ji nepasakė, kad ten monetos. "Imk, - sako, 
- tai gal rudenį apsirengsi bulves kasti". Ir parnešė tas žmogus. 
Paskui, nu, ką jis ten... "Išmesk, - sako, - dar tą trantą kur". Tas 
išmetė kur, numetė kokian mėšlynan. Ir už kiek laiko pabuvęs, sako: 
"einu aš arklį perrišti, nu, višta kala, - sako, - ką ten, tą guziką. 
Priėjau, kas tai žiba, praplėšiu, - sako, - moneta". Ir visi tie 
guzikai buvo apsiūti". Tai jis jau, matai, gero ką jai padaręs. Bet ji 
moteris buvo. "Aš, - sako, - tai ją vežiojau". O paskui sako: "kaip man 
žmonės pavydėjo". Bet jie nežinojo, ir viskas. "Iš kur, - sako, - 
Anušauskas Ignas, - sako, - ima pinigų". Vokiečiai arklį paėmė. Sako: 
"bach, nulėkė, kitą nupirko". O jis sako: "tos monetos viską darė". Va, 
matot, kaip buvo, kas darėsi. Ir tai va ten nesudurnėjo nupjauti. Tai 
tčą va tik irgi mačiau. Ir jis nėjo. Jis dar liko ten, o aš mačiau, ir 
viskas. 
 
22:13 
 
Kl.: Dabar pone, Navašinskai, sakykit. Nu, vat kai jie buvo ten 
suvaryti, jie visi turėjo gulėti, ar ne? 
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Ats.: Visi gulėjo. 
 
Kl.: O bandė kas nors biškį pasikelti, sakyti ką nors? 
 
Ats.: Oi, nieko tokio. Ba jų kas nors... Kai pradeda verkti, tai vienas 
kitą apkabina, bučiuoja. Tai rėkia. Nu, sako: "ką sugalvojai, ko čia, - 
sako, - bliauni?" Tyku buvo. Niekas nieko. Atrodo, kad ten nėra. Kokie 
kelmai guli, ne žmonės. Ten gal vienas ir turėjo gal kokį šautyvą. Gal 
ten suguldytiems kokiems tai, tai su lazdom juos. Jie tik atvarė ir 
nuėjo į savo darbus. 
 
Kl.: Jie su lazdom buvo? 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: O tai kas saugojo tuos suguldytus? 
 
Ats.: Nu, suguldytus ateidavo tie jau... 
 
Kl.: Kas tokie? 
 
Ats.: Nu, katrie gal atvežti. Tie iš Kauno ar iš kur buvo atvežti, 
katrie šaudė. Šitie tik atvarė, jie... Miestelio tie, katrie šaudė, 
nesirodė, Butrimonių. Atvažiavo vokiečių mašina, stovėjo. Vokiečiai 
filmavo. Vokiečių kariuomenė, ten tokie kaip... Ir tik viena mašina 
buvo. Ten gal tik kokie keturi žmonės buvo. Kareiviai rusų. Ne rusų, ale 
šito... vokiečių. Tie atvarė. Tie tada atėjo šlivinėdami tokie, o tie 
nuėjo visi. 
 
23:34 
 
Kl.: Griuvinėdami? Tai jie buvo išgėrę, sakot? 
 
Ats.: Išgėrę, nu. Nu, ką tu padarysi. Pirmutinis tai buvo... Jojo 
raitas. Žička toks, bet jis Amerikoj neliko, bet Kaune mirė. Tai tas 
buvo. Jis, tas Žička, tai irgi daug prisigrėbė. Sako: "mano dar jau 
Liepojoj..." Jie dasistatė Liepojoj, tas Žička. "Ir važiuosiu, jau 
bėgsiu, čia rusas". Vokiečiai traukėsi, rusas jau eina. Tai ties Liepoja 
laivas stovėjo su rusų raudonu kryžiumi. Ten invalidus ar sužeistus 
kokius surinko. Jie ten sulaipino į tą laivą. Ir žmona įlindo, vaikai, 
va. O jis sako: "palauk jau, - sako, - signalas davė, trečias yra 
laivas, ojoj. Mano liko lagaminų daug". Kiek ten tų lagaminų pas jį. 
Laivas nuėjo, va. O jis ir liko čia. Paskui čia slapstėsi ir slapstėsi. 
Paskui papuolė, išdavė kas tai. Kalėjime buvo. Iš kalėjimo nuėjo pas 
švagerką. Tai dar švagerkai pastatė Vilijampolėj... Ne, tai ne 
Vilijampolėj. Ba aš Kaune irgi gyvenau. Tai aš Kauną gerai pažįstu. 
Už... Čia, kur nenugriautas tiltas, kitą pastatė. Buvo tiltas. Ir dabar 
stovėjo tas tiltas. Tai ten tas "Inkaro" fabrikas buvo, ??? jau batų. 
Ten už batų švagerka gyveno jau. Ten Žička buvo, tai jis ten mirė jau. 
 
25:18 
 
Kl.: Mirė jau. Nu, gerai. Tai dabar, sakykit, vat. Tie, katrie šaudė 
vat, kas jie tokie buvo? 
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Ats.: O ten visokių. Ten buvo vienas tas... Jau kaip aš... Buvom 
šiaurėj. Tai buvo net tų. Man atrodo, kad latyšų, latvių ten buvo. 
 
Kl.: Tai jie latviai buvo? 
 
Ats.: Buvo, gal ne visi. Bet buvo ir tų latvių. 
 
Kl.: Kokia jie kalbėjo kalba su tais vat žydais? Komandas duodavo. 
 
Ats.: Jie nieko, nu. Rėkia. Daugiausia jie rėkia rusiškai. "Stojte", ten 
ant jų. O taip tai vat "pusdienis". "Pusdienis" tai žodis yra latvių. 
Pietus vadina "pusdienis". Ba aš su jais kartais susikalbėdavau. Rusų 
lagery pas mus buvo tokių va žodžių. Sako: "va, bus jau ten pusdienis". 
 
Kl.: Tai jūs išgirdot šitą žodį iš tų?.. 
 
Ats.: Aha. Kurie ėjo šaudyti. Juoda uniforma jų buvo. 
 
Kl.: Ką jie dar šnekėdavo? Kaip jie šnekėdavo? 
 
Ats.: Oi, nieko. Jie ten apsupdavo. Ir lietuviškai šnekėjo, ir... 
šitas... Nuvarydavo ten ir supyškino. Nėjau. Pamačiau, kas ten bus 
toliau, nu. Man tada baisiai negera pasidarė, kaip jie... Moterys, 
motkos paliko tuos vaikus. O tie pasiėmė tuos vaikus, nunešė, sumetė, 
ir viskas. 
 
26:52 
 
Kl.: Kaip jie šaudydavo, sakykit? Jie šaudė nuo kranto duobės ar?.. 
 
Ats.: Nuo duobės kranto. Čia buvo tuščia. Ten griovys, čia duobė. Ir 
ten vanduo jau prieš. Ba kaip jie stūmė, tai jau ten net teškėjosi, va. 
O toliau žemė. Ten vieta ta aukštai. Ir visa ta žemė numesta aukštai 
taip, čia viskas taip. Ir dar rėkalojo nuo kranto. Girdėti: "pasirinkit 
vietą, nu". Tai va po duobe koks tai žydelis vidury: "oi, nušaukit 
mane". "O kur tu buvai, kaip šaudė, ko tylėjai, kur tu čia va?". Kur 
kokis tai buvo. Nieko ten. 
 
Kl.: Tai tas jau žydelis tai ką? Jisai sužeistas buvo? 
 
Ats.: Gal sužeistas koks, žinai. Paskui man jau... Aš jau nebebuvau, 
aš... Į vakarą tai aš tik nuėjau. Supratau, kad čia... O paskui vakare, 
į vakarą, man jau kiti ???. Ba aš... Tie Trukanavičiai, jie čia gyvena 
va netoli. Kur jie ten davinėjo... Juos išvarė dėl to... Vieną tai net 
Vokietijon, darban išvežė. Jie užsiimdinėjo... Taigi tie rusų... 
Belaisviai partizanai rusų. Jie su jais užsiimdinėjo. Tai užtat juos... 
Ai, ne. Jiems reikia ten toliau padirbėti. Tegul duobes kasa. Tai ten 
duobes kasė. O vieną... Tai du paėmė, tai Kaune vienas pabėgo. Ale, 
matai, va tas mirė. O kitas Amerikoj. Amerikoj irgi miręs. Buvo 
atvažiavęs ale čia pas mus. Čia Lietuvoj buvo. Pas mane pirkion buvo 
atėjęs jis, va. Boba dar gali pasakyti. 
 
Kl.: Nu, va ten aš noriu paklausti. Vat, tas žydelis kai šaukė, kad 
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"nušaukit mane". Taisai, kur, reiškia, "kur tu buvai". Kokia jie kalba 
kalbėjosi? 
 
Ats.: Lietuviškai. Nu, ir pinigai. Nu, ir paskui riktelėjo. Riktelėjo, 
tai tie išėjo su kastuvais, su maišais. Tai sako, kalkės. Ir aš tada 
nuėjau jau čia. Tai man tas vakare... Kaip aš nuėjau į šitą... 
Trukanavičius sako: "tu... ale kas buvo vakare, - sako, - galėjo visi 
pabėgti, kiek jų dar ten buvo". Tamsu. Tai iš to žmogaus savininko nešė 
šiaudus. Buvo iškrėsta, stogai dengti. Ir degino ant krantų. Kad būtų 
jau ten šviesiau, sako. Jie nematė, kur. Tyku. Ten bala ta ???. Atnešė 
šiaudų, degino. Bet aš nemačiau to, kaip ten... Kaip aš parėjau namo, 
šviesu dar. Pabuvau ir tada chodu, ir viskas. Dar kiek aš ten nuo mamos 
barti gavau. Kiek mane ten barė. "Ko lįsti kur, ar tau ten reikia. O 
žmonės matė, sakys, ir tu buvai, ten dalyvavai". Nu, sakau: "aš ten 
nieko nešaudžiau, aš visas su tuščia sąžine". 
 
Kl.: O dabar šaudė, sakykit, reiškia. Keliese jie sustodavo, tie 
šaudytojai? Keli jie sustodavo? 
 
Ats.: Nu, negaliu. Gal sustodavo, nu, kokie, žinai, šaudytojai kokį 
desėtką. Ten sustodavo. Ba duobė ta ilga, didžiulė. Duobė buvo kokia tai 
ilga. Ji neplati, ta duobė, bet, nu, ilga. Taip tai nors plati, matai, 
užnešė žemėm tie visi. Tai va, kokie... 
 
Kl.: Ir šaudavo, reiškia. Žemyn į duobę šaudavo, taip? 
 
Ats.: Į duobę šaudavo. Tai kad ir vyrus turbūt taip pat. Nu, kam ten 
eiti paskui lavonus, tusyti, mėtyti į duobes. Ten tie patys. 
 
Kl.: Ar būdavo kokia komanda šauti, ar jie patys ten? 
 
Ats.: Patys. Vienas pradeda ir tach, tach. 
 
Kl.: Ai, tai nesutartinai, reiškia, šaudė. 
 
Ats.: Ne, ne. 
 
Kl.: O po kiek suvarydavo? Nu, gerai. Nu, šaudytojų dešimt yra, o po 
kiek suvaro tada į duobę žmonių? 
 
Ats.: Jie, matai, tiek žmonių jau varo, kiek gali juos apimti rankom. Ir 
tik nėra... Ale va, jie susiima rankom. Ir dabar čia bus, nu, va toks 
tarpas kaip va į kiemą. O tie ten užpakaly, tai šitus ten iš užpakalio 
stumia. O paskui daėjo prie kranto, čia prie griovio. Tai tie stumia, o 
šitie eina va. O šitie visi byra duobėn. Vienas sparnas į vieną šoną, o 
kitas į kitą šoną. Tai taip buvo. 
 
31:52 
 
KL.: Bet tai čia vieni stumdydavo į duobę, o kiti šaudydao, ar tie 
patys? 
 
Ats.: Ne, ne. Jau tada kaip jie duobėje, tai tada šaudydavo. Kaip jau 
duobėn suvaryti. Kaip jau... 
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Kl.: Bet tie patys sustumdavo ir tie patys šaudydavo juos? 
 
Ats.: Aha. Ir iš čia nuo kelio šaudydavo. O ten, matai, žemė supilta ir 
ten nieko nėra. Ten nesikrapštys. Tai ten kulkos eina, į tą smėlį. Jie 
nuo čia, nuo to kranto. Nuo kelio. 
 
Kl.: Tai jie kai stumdavo rankom susiėmę, tai kur jie šautuvus padėdavo 
tada? 
 
Ats.: Tai turbūt ant pečių. 
 
Kl.: Ant pečių. 
 
Ats.: O, o, o... Jau aš kaip buvau... Kaip ten su vyrais buvo, tai aš 
nežinau. Aš kaip buvau, tai ten jaunos moterys. Jaunos tik buvo. O taip 
tai bobukės tokios senos. Seni trantai. 
 
Kl.: Ar nurengdavo ten juos prieš sušaudymą? 
 
Ats.: Nieko. Nieko, su rūbais jie. O kas ten jau... Kur geresni buvo, 
tai ten jau nurengdavo. Ta, katra moteris ten davė tą megztinį, tai tas 
megztinis... Aš tai jo nemačiau ir nieko... Ale kaip man pasakojo tas 
žmogus, kad jis būtų naujas ar kaip. Jeigu būtų naujas, tai būtų kas 
nurengęs, paėmęs. O kaip jau senas, apiplyšęs čia buvo, ten prie geto. 
Ale pinigų tada pridraskyta buvo. 
 
Kl.: Iš katros vietos filmavo, sakykit, vokiečiai? Kur buvo tas? 
 
Ats.: Jų mašina stovėjo čia kur... O dabar va čia va Butrimonys. Čia 
varė, čia dabar jau bus pieva. Jau čia bus duobė toliau. Ten dabar jau 
bus kryžkelė, Kedonys, Į Kedonis eina, ties kryžkele, Kedonių kryžkelė. 
O kitas kelias eina į Pivašiūnus. Tai jų mašina stovėjo... Mašina 
kariška tokia stovėjo ten toliau ir jie filmavo. Vieni sako, kad jie 
filmavo. Į tą duobę ten mėtė kokius tai... Bet aš tai to nemačiau. Ale 
ten man nebuvo. Katrie ten buvo arti, jie... O jie ten buvo atėję prie 
duobės. Ir prie duobės filmavo. 
 
34:12 
 
Kl.: Su keliais aparatais filmavo? 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Su kokiais fotoaparatais filmavo? 
 
Ats.: Nu, kiba aš stovėjau nei aš prie tų aparatų, nei nieko. Nei aš ten 
ėjau. Dar ten griovys dar apaugęs. Dar karklai ten visur, nu. O aš ten 
buvau prie kelio. Ten žiūrėjau. Bet tie buvo, katrie ten buvo vietoj. 
Katrie užkasdinėjo juos. Ir katrie ten dar kalkes bėrė. Sako, tai kieno, 
tai dar atkas. Ba, sako, nufilmuoja. Ir ten dar dėjo į kokius tai 
butelius ir leido į duobę, kaip šaudė. 
 
Kl.: Baigėsi? Gerai. Klausykit, pone, Alfonsai, dabar būtų toks... 
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TAPE 3 
 
Filmavimas lauke 
 
Ats.: Ana varė va iš čia. Jie buvo maždaug tokio, kaip kur dabar mašina. 
Pradžia buvo čia. Mes ant to kalniuko pasirodėm. Nu, mes sakom, va. Mes 
taip tiesiai ėjom su tuo Trukanavičium. Paskui atėjo jie čia. Net iki 
klonio. Tai gal nuo čia, kad taip tik biskį suguldė. Tiek gal žmonių, 
kai ???. Va ten jie atvarę. Ale buvo sušaudyta. Vyrų, tai nežinau, ar du 
kartus varė, ar kartą varė. Jau buvo vyrai... Tik čia buvo vien moterys 
ir tokie suaugusieji. Pagyvenę diedai. Ir keli vaikai jauni buvo dar. 
 
Kl.: Daug vaikų nebuvo? 
 
Ats.: Nebuvo, ne. Taip buvo. Nu, kaip čia juos pradžioj... Pradėjo iš 
pradžių imti, o paskui kaip ant pabaigos, tai mes paėjėjom. Kad mums 
būtų tų alksnių. Kad mums būtų matyti, kaip ten yra. Kad būtų matyti. 
 
Kl.: Tai jūs pradėjot žiūrėti, reiškia, nuo čia, kai atvarė? 
 
Ats.: Nuo čia. O paskui čia va paėjėjom. Paskui kaip pradėjo... Tuos 
vaikus kaip paliko motinos ir jie... Kaip jau pagriebė tuos vaikus, tai 
ten įmetė į griovį. Tai aš tada palikau ir pašol namo. Ten pas gyvulius, 
kur buvo mūsų arkliai paslėpti, kad vokiečiai nepaimtų. O paskui, man 
pasakojo Trukanavičius, kad sako, šaudė girti. Atsinešė iš to ūkininko, 
kur čia davė tą griovį kasti, šiaudų. Tokiu kūliu iškrėsti jie. Stogą 
dengti. Sukūrė laužus tokius ir tada padegė. Šaudyt... tada ir jos 
paėjo. Tai va kaip buvo. 
 
Kl.: Tai dabar tas ūkininkas, reiškia. Kur čia buvo jo žemė, sakykit? 
 
Ats.: Nu, žemė, kaip šitas... Nu, va kasta duobė. Tai čia va kad kampas. 
Į tą pusę buvo žemė. O čia jau buvo kito ūkininko žemė. Jis davė kampuką 
ant savo žemės. Ar jis už pinigus davė, ar jis tiek pabijojo? 
Savavališkai jau davė kampą čia prie griovio. 
 
Kl.: Kaip jums atrodo, ar jisai galėjo atsisakyti? Nu, neduoti tos 
žemės. Nereikia ant savo žemės šaudyti. 
 
Ats.: Nu, kaip pirmiau, tai galėjo. Kodėl? Žemė dar nuosavybė buvo, ir 
vsio, ir viskas, nu. Prie ko čia jau jisai negalėjo? Jis galėjo 
atsisakyti. Nu, ale tai ką ten. Ar davė, ar pasigirdė, ar davė kiek... O 
kitiems kad davė. Ten visi nukentėjusieji, jie pinigų turėjo. Ir jie 
turi, katrie jau prisigriebę šitie, katrie varė, visokių ten. Ir 
dolerių, ir litų, ir kokių ten pinigų. Jiems davė ten, nu, užsigyvenęs. 
Tai už pinigus jie ėjo ten. Nejau... Jei jis leido, kad ant viso 
gyvenimo būtų... Ir kad tokis va... Aš nedrįsau jau namo (?) eiti. Ir 
tiktai buvo... Nuėjo, o aš ne. 
 
3:37 
 
Kl.: Pone, Alfonsai, dabar sakykit. Reiškia, tuo metu kai jūs jau čia 
atbėgot. Reiškia, ar šaudymas tuo metu vyko, šūviai girdėjosi, kai 
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jūs... 
 
Ats.: Ne, nebuvo. Ba buvo čia visi sušaudyti. Jie laukė, kad kada vėl 
atvarys jiems iš Butrimonių. Mes ėjom, tai negirdėjom. Sakau: "nebus". 
Sakė: "dar yra, bus dar". Ba jis čia buvęs. Jis gal... Nu, sakau, kad 
jis... O aš būčiau nėjęs, jei būčiau žinojęs. Jokių... Už jokius pinigus 
būčiau nėjęs. Ale manau, nu, kaip gali šaudyti žmones, nu. Ir ką tu... 
Ojej, ojej. Ramiai gyveno, viską, nu. Kaip pamačiau, tai... Ir tada 
įtikėjau, kad mano galvai bus. Kaip nuvežė Volpenską, tai bus ir 
Volpenskui tas pats. Jį nuvežė į Alytų, kaip išdavė ten už kokį... Ba 
jis sakė... Jis pas mus sakė: "nu, man dar reikia nueiti pas Ivanauską 
ar nueiti ten pas kokį..." Jau ten į kaimą, vat. Ir iš ten jį paėmė. Iš 
to žmogaus. Ten kas nors dastatė jau jiems. Danešė, kad Volpenskas yra 
čia. 
 
4:54 
 
Kl.: Pone, Alfonsai, aš dar noriu jūsų paklausti, vat. Kai jūs atėjot 
ant to, ant kalniuko pirmiausiai, reiškia... Dabar, sakykit, kas buvo 
toj pievoj? 
 
Ats.: Čia buvo žolė. O ten prie to griovio, tai ten kone dainos buvo. 
Šnapso turėjo. Ten kvatojimas, ten viskas, ten sėdėjo kas. Tyku. O čia 
tai nieko, nieko. Paskui kai atvarė, suguldė tuos žmoniukus. Ir va kas 
įvyko. Įvyko va. Gerai, kad Rivala padarė. O dar aš išpjoviau lentų. Ir 
vargas buvo man. Kolūkis... Nepriėmė į kolūkį, ba penkiasdešimt aštuntas 
straipsnis. Jokio darbo geresnio. Tai aš pjoviau lentas. Man Rivala 
mokėjo. Ir tas kapines aptvėrė tom lentom medinėm. Štanketais tokiais 
aptvėrė. Tai aš, Butauskas Kostas ir Kubilius Česlovas. O Jankauskas 
davė varikliuką "Doič" vokišką, trofėjinį tokį. Tai mes pas Butkevičių 
ten tą kreizukę pasistatėm. Tai jie mums sumokėjo. O medžiagą davė 
Jankauskas Rivalai. Jis buvo pirmininku kolūkio. Tai mes ten lentas 
apipjovėm. 
 
Kl.: Aptvėrėt tą visą vietą, ar ne? 
 
Ats.: Aptvėrė kiti. Ale tik mes pagaminom šitą... 
 
Kl.: Nu, vat aš dar noriu paklausti, reiškia, tą... Vat, kai tik jūs 
atėjot. Reiškia, jūs sakot, jie ten rėkalojo prie duobės, ar ne? 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: O jūs juos matėt, kas ten tokie jau ir ką jie ten daro? 
 
Ats.: Nieko aš jų... Tik iš... Nu, daug. Daug jie ten, aš nežinau. Daug 
mes čia va negirdėjom. Nieko... 
 
Kl.: Girdėjot, tik riksmai, ar ne? 
 
Ats.: Tik riksmai buvo girdėti. 
 
Kl.: Aha. Nu, gerai. O dabar šitoj pievoj, kas čia augo šitoj pievoj? 
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Ats.: Čia buvo... Jie ten minėjo... Atvarė, žmonės vaikščiojo. Va čia 
ant šito va kalniuko stovėjo vokiška mašina, o va taip šone. Tai paskui 
jau mes... Aš dar paėjėjau į kluonį toliau. Ba čia dar žmonės gulėjo. 
Tai tas čiupo mane, toks. Pro šalį... Pažiūrėti tikrai kaip jie ten 
daro. Bet čia buvo dar tada alksniai, o pirmiau buvo karklai. Tokie 
karkliukai. Ir mums nebuvo matyti. Tai tuos palikom mirtininkus. Šonu 
ten va paėjom. Ir tada aš mačiau biskiuką, kaip jie ten vedė už rankų. O 
čia griovys. Tai vienas eina čia, o kitas... O kiti va stūmė ir juos 
gyvus suvarė į duobę. Gyvus. 
 
Kl.: Nu, o kai jūs atėjot, ar toj pievoj buvo primėtyta? Gal kokių 
drabužių primėtyta, čemodanų, daiktų, buvo kas nors numesta? 
 
Ats.: Nieko. Nieko čia nebuvo. Tuščia. Va čia priėjo tų pacanų. Rinko 
jie pinigus. Plėšė dolerius. Jie rinko tuos dolerius, taikėsi. Sakė, 
nešė keisti į paštą. 
 
Kl.: Tai čia jau paskui jau... 
 
Ats.: Va. Tai čia bus ar geras daiktas, ar negeras, tai buvo visi 
surinkti. Nieko nebuvo. Švaru, gražu. Čia buvo motiejukai, žolė. Tai va 
tokiu laiku, o... Ne, tą rytą arėm. Rugiams tūrbūt arėm lauką. Aš ten 
ariau. Čia buvo aplink tą ir čia pjovė. Tik galėjom iki griovio, ir 
viskas. 
 
8:08 
 
Kl.: Nu, o dabar vat. Jūs kai atėjot, reiškia, atsistojot ant to kalno. 
Juos atvarė iš kur? 
 
Ats.: Nu, iš Butrimonių, nu, ką ten. Jiems gi taip pasakė. Kaip man 
Baina (?), pasakojo man. Jiems pasakė. Valsčiuje buvo suvaryta. Į 
valsčiaus pastatą. "Važiuosim, renkitės, imkit, važiuosim. Eisim pėsti. 
Gal paskui atvažiuos mašina į Daugų ežerą. Ten ežere yra kokia sala. 
Saloje ten bus jums gyvenimas ir ten gyvensit". O čia va, va kur sala. 
Ir juos apgavo sau ramiai. 
 
Kl.: Kaip jums atrodo, kada jie suprato, kad čia jau jų paskutinė vieta 
ir kad jie čia bus nužudyti? 
 
Ats.: Tada tik suprato, kada nuvarė vieną partiją ir pasigirdo šūviai. 
Ten anie pradėjo tada verkti. 
 
Kl.: O kai juos suguldė, tai jie dar negalvojo, kad juos šaudys? 
 
Ats.: Negalvojo. Dar nieko, nieko negalvojo. Tas pirma jojo vachmistras 
Žička, raitas. Sėdėjo sau. Arklys geras, Nes tada tokių mašinų nebuvo, 
kaip dabar yra mašinos. Jis buvo nuovadoj... Ar jis ten vachmistras, ar 
koks. Tik pirmas raitas. Uniforma graži, viskas. 
 
Kl.: Kokia uniforma buvo Žičkjos? 
 
Ats.: Nu, Žičkos buvo smetanska. Smetonos laikais. Ar jis ten 
leitenantas buvo, ar jis ten... Nu, vadino Žička vachmistras. Koks ten 
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va... Koks ten laipsnis to vachmistro... Ir tie, visi giria, kad geras 
diedas, žmogus buvo. Ale jis dirbo Smetonos laikais. Ir sūnus dirbo. 
Vokiečių laikais ir vokiečiams tarnavo. Ir sūnus toks nuėjo. Jie labai 
būna... Ir katrie biškį parūkyti. Labai gerai vystėsi (?) biedni žmonės. 
Jie tada į Rūdiškes. Nu, jau jie tada ten persikėlė. Žinai, kaip 
Rūdiškėse. Kaip nuomininkai. Ar jūs matėt kur lenką, kad gerai gyventų. 
Atstokit! Iš to, jie tada tykiai miškais. Ten tie rusų partizanai 
rodėsi, jau viskasi, ir jie ten tvarkėsi. O paskui pradėjo... Kad jau 
partizanai pradėjo naktimis ateidinėti (?). Jie tada pasitraukė į 
Nemunaitį. O paskui su savo turteliu, kiek turėjo. Čia niekur neatėjo 
joks laivas, ale net Liepojoj. Jie įsilaipino į Liepoją. O jis iš laivo 
išlipo, dar kokio turto pasiimti. Liko ir lagaminas ten koks su 
doleriais ar ten su auksu. Kol jis išlipo, kol jį paėmė, tas laivas 
nuėjo, o jis ir liko. Jo nėra, jis miręs. O žmona ir duktė... 
 
Kl.: Tai jisai liko ir kas jam buvo? 
 
Ats.: Nu, lagery pabuvo. 
 
Kl.: Lagery. 
 
Ats.: Diedas pasėdėjo. Grįžo. Paskui nuėjo Kaunan. Dar turėjo pinigų. 
Tai pas švagerką, pas žmonos seserį apsigyveno. Pastatė mūrelį dviejų 
aukštų jisai. Nu, ir taip gyveno ten, tam mūrely. Paskui jie jau... 
Paskui jau padėjo. Žmona padėjo iš Amerikos jau jam. Pradėjo siųsti. 
 
11:21 
 
Kl.: Žičkas. Kaip jo vardas buvo, Žičkos? 
 
Ats.: Nežinau to, jau viskas. Sūnus, tai šitas Alfonsas, o duktė 
Gražina. Ba aš su tuo Alfonsu tai abudu mokyklon ėjom kartu. Pradžios 
mokyklon. 
 
Kl.: Tai taip prieš karą kuo jisai... Kuo jisai buvo Butrimonyse? 
 
Ats.: Nuovadoj. Vachmistru turbūt kokiu. 
 
Kl.: Tai prie Smetonos, o prie rusų? 
 
Ats.: Prie rusų jis niekur gi nedalyvavo. O prie vokiečių dalyvavo. Prie 
vokiečių, prie Smetonos padarė Butrimonyse didelį univermagą. Kartu ir 
rūbų, ir maisto univermagas buvo, viską. Tai duktė ir prie vokiečių buvo 
pardavėja ten. O jo sūnus policijoj buvo. Ir tėvas buvo policijoj. 
Stambus vyras, turtuolis. Tai va kaip. 
 
Kl.: Sakykit, o žydų turtas, vat. Visi baldai ten jų, ten, ten baltiniai 
visokie, viskas. 
 
Ats.: Darė tas Jasiliūnas ir tas, kito pavardė... Jie iš Plasapnykų čia 
ar iš šito... Tai jie surinko. Laikė ten kur name žydelių. O paskui 
pardavinėjo žmonėms. Varžytines kaip darė, broli. 
 
Kl.: O jūs matėt, kaip varžytines darė? 
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Ats.: Nėjau niekur, viską. Niekur nebuvau, nieko. Tik pakelia, va toks 
čia kainuoja tiek ir tiek. Ir sako, žmonės paėmė. Aš nėjau. 
 
Kl.: O paskui jūs ateidavot į Butrimonis. Tai jūs matydavot, kad 
apsivilkę su žydišku paltu arba turi kokį žydišką baldą? 
 
Ats.: Viską. Aš esu baisiai teisingas. Tvarkė viską. Tvarkė pinigus, 
viską, ūkį mūsų mama. Duoda kiek pinigų eiti ant vakarėlio, tai gausi... 
Nueisi. Neduoda, jau... Šitą, "nieko ten nėra vaikščioti, ko ten 
šliaužioti, žiūrėti ant gyvulių tų. Imk ana kumelę, eik, važiuok tenai". 
 
Kl.: Namuose laikė. 
 
Ats.: Namuose. 
 
Kl.: Nu, gerai. Pone,. Alfonsai, tai dabar, reiškia, jūs pradėjot 
žiūrėti, reiškia, iš tos pusės. 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Ir paskui prasidėjo šaudymas. Tai jūs priėjot arčiau, ar ne? 
 
Ats.: Tada jau to... 
 
Kl.: Dabar sakykit, kaip jūs ėjot. Reiškia, tie žmonės gulėjo, tai jūs 
lipot per juos? 
 
Ats.: Ne. Taigi ten nueinam. Va taip stovim, tik pereinam. Va čia taip 
ir guli. Ir paėjėjom va iki to. Nes kaip šito nebuvo, tai atėjo vat iš 
tos va vietos, vat. Velnias ten turėjo ir kiek. Vat, toj vietoj tas 
tiltukas. Ir dabar dar yra. Ale jo nebuvo, tada buvo menkas. Ana tas 
tiltukas. Tai mums tada matyti. Šitų krūmų nebuvo. Toliau nėjo,. Tai 
buvo matyti mums tas viskas, jų įvykis. 
 
14:21 
 
Kl.: Tai iš kurios vietos jūs žiūrėjot jau tą šaudymą? 
 
Ats.: Va iš čia tik. Ale šitų va nebuvo krūmų. Čia buvo jos. Anie buvo 
išvežti. O ten toliau krūmai ir karklai. O čia va buvo tiltukas. Buvo 
tokie pagaliai sudėta, viskas. Ir čia juos pro čia va varė. 
 
Kl.: O tas tiltukas buvo specialiai šaudymui padarytas, ar jisai jau?.. 
 
Ats.: Ne, ne. Nieko. Nespecialiai. Jie gi šaudė juos net prie to 
griovio. Čia tik... Tiltas buvo padarytas tik pervaryti žmonesper tą 
griovelį. Čia daugiau nieko nebuvo. Čia va kaip šita va buvo ta tuščia, 
nebuvo krūmų. Nu, tai buvo viskas mums matyti. Ir tas tiltukas. Jis 
toks... Ten dar žemiau čia buvo. Šitas buvo kaip tai per vidurį, tas 
buvo tiltukas. Mes va taip šitoj vietoj stovėjom. O jie va ten tuos 
žmones varė. O ten toliau - tai kas ten eis? Ten vokiečiai stovėjo. Ten 
jie filmavo. Ten jie, tie darbininkai. Tie ant lavonų pylė kokias tai 
kalkes, ką jie ten pylė. Kokias tai... 
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Kl.: Kas tie darbininkai buvo, kur kalkes pylė? Ar vietiniai buvo 
pasamdyti, ar... Ar kiti žmonės? 
 
Ats,: Niekas. Jie nebuvo pasamdyti. Irgi gal už kiek, už kokius pinigus, 
kokius. Kiek ten davė, už kiek. Panevalia (= ne savo noru). Įsakymai 
buvo. Liepė lauk visiems, nu. Nu, žmonės bijojo, nu, ką tu. 
 
Kl.: Suvarė. 
 
Ats.: Nu, ir viskas. Liepė kasti ir kasė. Tai kasė gal... Dvi savaites 
tą griovį kasė su kastuvais. Ba nebuvo ekskavatorių. Su kastuvais. Už 
tat tokį ilgą kasė. Nu, kaip žemė. Žemes tokias mėtė į vieną pusę. Čia 
buvo tuščia. Jokios žemės nebuvo. 
 
Kl.: Sakykit, kai jūs atėjot nuo to kalniuko palei va tuos suguldytus 
žmones, ar jūs pažinojot ką iš tų gulinčių žmonių? 
 
Ats.: Nu, žinot, tokį įvykį. Aš savo gyvulį pjaunu ar ką. Tai aš 
negaliu. Tai samdau žmogų ir aš einu toliau. Tada ateinu kaip žiūrėti, 
kada gyvulys negyvas. "Kur buvai, ką darei, ??? ???". Eini glostai ir 
darai viską, o paskui ateisi, už virvės tįsi" Ir sakysi: "va ko tau 
reikia?". Ne! 
 
Kl.: Dabar pone, Navašinskai, sakykit. Kada ateidavo, reiškia, keliese 
ateidavo jau iš tų gulinčių atskirti ir vesti? Keli ateidavo, vienas, 
du, daugiau ten būdavo. 
 
Ats.: Žinai, jie vesdavo. Nu, kiek jie vesdavo į tą duobę. Gal 
penkiolika, gal dvidešimt. Daug laiko praėjo. Nu, ateidavo, nu, kokį 
dešimty. Nu, kiek... Ateina žmonių. Kad jie galėt panevalioj toj 
sušauktoj. Juos vedė. Ir rankom apsupa tokį kampuką. Ir va. Jie gi patys 
tai nešokinės į duobę gyvi. Ir ant vietos nešaudė. Paskui prasideda kaip 
viskas. Ar su šakėm mėtys. Jie atvarė, sakau. Vieni, sakau, stumia, o 
kiti... Vat kaip griovys... O kiti, vat griovys, į vieną pusę, kiti eina 
į tą pusę. Ir juos visus. Ir dar liepė: "pasirinkit vietą", va. Tai ką 
ten varė... Tai tiek ???. Ir aš paskui mačiau: dvi partijas turbūt 
nuvedė. Įsitikinau tikrai ir aš nuėjau namo. 
 
Kl.: Tai dabar visi, kurie ten juos apėmę stumdavo, tai visi ateidavo 
čia į pievą pirmiausia? 
 
Ats.: Į pievą. 
 
Kl.: Ateidavo į pievą visi. 
 
Ats.: Jie ateidavo ir liepė keltis. Ir parodo, kad nuo šitos vietos 
keltis. Ir paskui... ??? 
 
18:01 
 
Kl.: Nu, o bandydavo jie kaip nors nesikelti ar biškį kad užtesti, kad 
dar ilgiau pabūti? 
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Ats.: Kada? 
 
Kl.: Kaip liepdavo jau keltis? 
 
Ats.: Tyku, gražu. Niekas nei verkia, nei nieko. Taip kaip ant 
kokios... Ant visokių ??? uždainuoja, užbliauna. O čia nieko. "Ko 
bliauni?", tyku. Ir nuėjo. 
 
18:26 
 
Kl.: Nebuvo, kad neklausytų? 
 
Ats.: Atstok tu! Nieko nėra! 
 
Kl.: Nu, einam. Prieisim dar vat prie tos vietos. Pasižiūrėsim, kas čia. 
 
Ats.: Čia va ten. Tas pats va. Nu, vat ten ant tokio va kranto iškasta 
duobė. Vandens priėjo. Ir taip niekad nebuvau priėjęs, nei nieko. Sako, 
griovy vanduo, pilna vandenio. Tas upelis kaip dabar eina, taip ir 
pirmiau ėjo. 
 
Kl.: Taigi čia vanduo tas labai yra negiliai, ar ne? 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Pone, Alfonsai, sakykit, o kada jūs pamatėt tuos dolerius išmėtytus 
pievoj? Ar jau kai ėjot, reiškia, arčiau, reiškia, čia... 
 
Ats.: Tada aš pamačiau, kaip ėjau į čia arčiau. Kaip buvom toj vietoj, 
tuščia vieta. Paimti. Toliau dar buvom nedaėję, iš to krašto. Nuo 
griovio arčiau žmonės... varė juos naikinti. O tie doleriai suplėšyti ir 
pinigai... Ir aš dar net nežinojau. Vėjas tik vaiko. Kokie ten nuėjo 
ten. Čia vietiniai. Ir tas Trukanavičius: "o va ???". Velička toks 
Pranas, irgi jau gyvo jo nėra. Tas buvo atėjęs iš Eičiūnų, kur... Ale 
kiek tų dolerių, kas ten... Tai pas moteris tai... Gal pas vyrus ir 
buvo. Tas Trukanavičius man sakė... Jau dvi partijos vyrų sunaikintos. O 
žemė ten buvo išmesta, ir čia va viskas. Ir nuo ten va kiek mačiau... 
Tai aš ten nieko nemačiau. Čia nieko neisiu žiūrėti lavonus... 
 
Kl.: Aha. Gerai. Tai einam tada dabar arčiau. Prieisim, pamatysim ten. 
Palaukit, jeigu mes čia nueisim, tai negerai... 
 
Ats.: Taip ir bus čia. Čia bus to Gudaičio. Čia žemė Gudaičio. 
Prisiminiau. Kiek jau čia davė žemę - tiktai pasakojo, aš nežinau. Iki 
rubežiaus. Čia va dar jo griovys iškastas, o toliau tai ne jo. Ir 
tokioje vietoje, prie griovio. It vsio, ką tu čia. Ir žmonės va. Gerai, 
kad tokie žmonės vienodi, žmonės. Aptvėrė, padarė. Vsio. 
 
22:17 
 
Kl.: Sakykite, kiek čia aptverta tos duobės? Ar buvo duobė, kiek yra 
tvoros aptverta, ar buvo didesnė? 
 
Ats.: Ne. Didesnė nebuvo. Rivala toj vietoj slapstėsi. Rivala gal buvo 
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ir atėjusi kekiskart. Čia visai... Jonaukoj pas Anušauskienę gyveno. Ir 
kaimelis, pirkia prie pirkios! Ir išsislapstė, ir išsigyveno! Ir ji čia 
darė, ji jau žinojo, nuo kur pradėtas ir nuo kur baigėsi. 
 
Kl.: O jūs kitą dieną ar buvot atėjęs pasižiūrėti. 
 
Ats.: Ne, niekur. Ne. 
 
Kl.: O po savaitės? 
 
Ats.: Niekur nebuvau. Vsio, viskas. 
 
23:03 
 
Kl.: Kaip čia atrodė viskas... 
 
Ats.: Nieko nežinau. Ba nebuvau ant tokios vietos, kur žmonės tai... 
Nebuvau niekur. 
 
Kl.: Jūs žiūrėjot nuo ano kranto. Čia buvo ta duobė. Kaip čia matėt, 
kai viskas vyko, kai jūs matėt. 
 
Ats.: Čia buvo, sakau... Čia stovėjau. Šitų va krūmų nebuvo. Nu, jie 
taip negalėjo susiimti, kad per visą... Jie... Čia gi giliai (?). Kaip 
man pasakojo, ba aš nemačiau... Kaip vanduo ???. Jūs matote, kai vanduo 
???. Čia, sako, vanduo buvo. Nu, tai kiek jie gali atvaryti? Sustūmė. Ir 
čia užpila ant tų lavonų kiek kalkių to, ar tų kiek. Nu, ką tai pylė. O 
paskui žemės. Su kastuvais žemės pylė nuo kranto. Žemės gi... Kaip čia 
va kasė nuo čia. Tai va, prašau. Dargi per kelias rankas.  Čia kasė 
vieniems, o kiti toliau mėtė tą žemę, darbininkai tie. Ir va su rankom, 
prašau. Nu rišasi (?) dar ant kokio metro gylio. 
 
24:12 
 
Kl.: Tai žemė... Kur žemė buvo sumesta? 
_  
Ats.: Ir čia tada užpila ant tų lavonų kiek. Kalkių tų ar ten kokių 
tai... Nu, ką tai pylė ten tokio, o paskui žemes. Su kastuvais pylė 
žemes nuo kranto. Žemė gi tai... Kaip čia va kasė nuo čia, taigi prašau. 
Dar gi ten tai per kelias rankas. Čia kasė vieniems, kiti toliau mėtė tą 
žemę. Darbininkai tie. Ir va su rankom prašau, kiek... Nu, ir iškasė gal 
ant kokio metro gylio. 
 
Kl.: Tai žemė buvo, kur sumesta buvo žemė? 
 
Ats.: Ana už tos tvoros. Viskas čia buvo tuščia, nieko nebuvo. Kaip 
iškėlė žmones, tai čia tuščia, tuščia buvo. Žemė buvo ten, o paskui 
darbininkai... Dar kiek truko, kiek, akėtai tie dar dadirbo net ten... 
Skaitosi, ten griovukas koks yra, dar viską. Čia padarė kaip kapčių, 
užpylė dar žemės. 
 
Kl.: Tai dabar atvarydavo, reiškia. Iš tos pievos varydavo, ar ne? 
 
Ats.: Iš tos pievos. 
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Kl.: Dabar per tiltuką ar visi praėjo, ar kas nors vandeniu brido? 
 
Ats.: Tiltas buvo platus. Ir tiltas buvo sudėtas iš tokių didelių, kaip 
palkų tokių padarytas jis. Plačiau jis, kad ir, nu, nuo to stulpo gal 
iki čia va. Ten va sudėtos, sudėtos lentos. Ten malkų pridėta, sudėta. O 
čia tokių prikalta kaip karnizų ana. 
 
Kl.: Ar vandeniu brido kas nors, ar?.. 
 
Ats.: Ne. Nu, aš nemačiau, nebrido. Eis ten koks policininkas ar ten 
stribas koksai per vandenį!? 
 
Kl.: O žydai? 
 
Ats.: O žydai tuo takeliu. Ir vsio, ir viskas, ir po žydų. 
 
Kl.: Nu, ir jie perėjo tą tiltuką ir dabar kas toliau buvo? 
 
Ats.: Nu, tai juos sunaikina ir vėl ateina, ir vėl ima kitą partiją. 
 
25:30 
 
Kl.: Reiškia, perveda juos tiltuku ir dabar jie ateina čia prie duobės. 
 
Ats.: Prie duobės. 
 
Kl.: Nu, ir tada kas? 
 
Ats.: Nu, tada kas? Nu, apsupę sustumdo, ir vsio, kaput. Kakton šautuvu 
ar buože, nugaron čia. Kur anie dėsis, viskas, jau viskas. 
 
Kl.: Kai stumdavo į duobę mušdavo? 
 
Ats.: Tai, kad ten jie ??? šaudavo. Kam ten lipti ten į duobę. Dėl to 
tiek žmonių sušaudyti, tai čia... Ir tas vanduo buvo kruvinas, raudonas 
visas, kas... Kas kaip ??? man, va kaip... Taip kaip ir rusai... Ir 
duobė taip kaip padaryta. Ir vokiečiai atvažiavo, ir stovėjo šalia, ir 
filmavo ką jie ten. 
 
Kl.: Kur filmavo, sakykit? 
 
Ats.: Nu, tie, kur filmavo? Nu, prie tos duobės kur šaudymai. Tada 
filmuoja, kaip jie šaudo. Filmuoja, Kam jie negyvus žmones ten filmavo, 
o gal ir gyvus filmavo ten. O aš ten ant kelio stovėjau. 
 
Kl.: Nu, dabar biškį pasakykit apie tuos, kurie šaudė. Kas čia va tokie 
šaudė dabar, sakykit? 
 
Ats.: Nu, kas gali žinoti. Kas galėjo pasakyti. Daug buvo... 
 
Kl.: Ar jie buvo civiliai apsirengę? Kaip jie buvo apsirengę, tie 
šaudytojai? 
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Ats.: Jie kaip atėjo va imti, šaudyti, tai aš nemačiau čia nieko. O 
Trukanavičius pasakojo, buvo ir civilių. Aš... ??? Su uniforma. O tas 
Trukanavičius, katras buvo, sako, civiliai šaudė. Civiliai buvo. 
 
Kl.: Pone, Alfonsai, dabar aš noriu jūsų paklausti. Vat, jūs sakėt, kad 
ten buvo latviai, kad ten buvo iš Kauno kažkokie tai. O dabar... Aš 
galvoju, kad jūs gal pamiršot... Vat, mums kiekvieną kartą, mes kai 
lankom tas vietas žudynių, mums visą laiką... Vat, mes klausiam žmonių, 
reiškia, kaip jie galvoja, kas ten šaudė. Ar ten šaudė vokiečiai, ar ten 
šaudė kokie nors lietuvių kariškiai? Vat, jūs sakot, ten buvo, reiškia, 
bataljonas iš Kauno, ar ne? 
 
Ats.: Jie buvo... Jie turėjo atvežę. Taigi buvo čia Butrimonių, 
Butrimonyse. Ir Vilniuj visokių dachadiavų. Būtų galėję nueiti prie ko. 
Jie turėjo irgi savo mašiną atvažiavę. Ir jie... 
 
Kl.: Ar jie buvo... Koks autobusas buvo ten atvažiavęs? 
 
Kl.: Buvo. Buvo civilis autobusas toks atvažiavęs čia. O mašina šita tai 
buvo valdiška saugumiečių tų, vokiečių gal. O jie buvo užvežti čia. 
 
Kl.: Ką jums teko girdėti vat. Ką jie šnekėjo su tais vat žydais ten, 
ten prieš šaudymą? 
 
Ats.: Tokį darbą dirbom, tai nieko. Atėjo, vienas kitam eidami... Mes su 
jais ten arti nebuvom. Ką tai pasako ir rėkia mums. Kad tie tik rėktelna 
lietuviškai. Ant lietuvio: "stavai" tiktai, kitas rusiškai: "nu, čto ty 
balvan", ir nuvarė. Paskui paskui jį gi nelėksi, tai ką - stovim. Aš 
pirmą kartą. Aš nebuvau šitose žudybėse. Pirmą kartą mačiau tokį... kaip 
čia darėsi tai. Ir kiek žmonių, padarė va, ir viskas. Sušaudė, sudarė, 
aplupo ir apdirbo... 
 
29:11 
 
Kl.: Nu, va dabar sakykit. Reiškia, vat tarp tų, kurie šaudė, ar jūs 
pažinot ką nors? Reiškia, vat iš tų pažįstamų buvo? 
 
Ats.: Nieko nepažinau. Nieko, nieko. 
 
Kl.: Nu. Pone, Alfonsai, aš noriu jūsų paklausti. Tai galbūt jūs dabar 
neprisimenat. Jūs žiūrėkit, vat penkiasdešimt penktais metais jūs čia 
rašėt į KGB, reiškia. Laiškas buvo jūsų, ar ne? Ir jūs ten rašot, kad 
vat: "na moich glazach strielial Joneika policeiskij, Leščinskij Juozas, 
Trofinskij Juozas, Struckas, Korkazas". Va čia jūsų parašas yra. Čia 
jūsų parašas? 
 
Ats.: Taip dažnai, kad... O Joneikis pavardė. Tai Joneikis nušovęs tas 
dvi mergas ??? ???. Joneikis. 
 
Kl.: Joneikis nušovė. 
 
Ats.: Jis ten... Joneikis buvo šitam... Nu, Butrimonyse ten dirbo. Iš 
Perlojos, iš kur jie čia, ar iš... 
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Kl.: Aha. Tai Joneika buvo iš Perlojos, jo? Tai jūs matėt, kaip jisai 
nušovė? 
 
Ats.: Ne. Nu, kur aš mačiau. Tik man pasakė, kaip gazolio aš ėjau. 
 
Kl.: A! 
 
Ats.: Kombainui. Tik pasakė. 
 
Kl.: Nu, tai jūs čia rašot, kad: "na moich glazach načial strieliatj". 
 
Ats.: Nu, ten sugėrėm su šitu... Su Rivalos diedu jo namuose, kur 
pieninė. Va taip. Nu, kas ten galėjo? Va čia tai aš mačiau. Ir tą 
paminklą mačiau, kur tos mergos palaidotos. Tai tas su šoferiu kur... 
 
Kl.: Nes čia jūsų parašyta, kad... kad jūs pasakojat. Va, žiūrėkit, čia 
jūsų parašas yra, ar ne? 
 
Ats.: Nu, tai, nu, mano. Nu, tai kas. 
 
Kl.: Nu, nu. Kad vat: "na moich glazach načial strieliatj Joneika 
policeiskij, Leščinskij Juozas, Krašinskas Juozas, Struckas Juozas. 
Korkozas Jonas", va. Reiškia, vat tai čia apie vietinius žmones jūs 
parašėt, ar ne? 
 
Ats.: Nu, tai čia šitie visi. 
 
Kl.: Nu. 
 
Ats.: Kaip aš jau grįžęs buvau iš Šiaurės, tai jie mane provokavo, šitie 
va visi. Šitie mane, kaip aš grįžęs buvau. 
 
Kl.: Provokavo, jo? 
 
Ats.: Jie mane provokavo ir... 
 
Kl.: O kaip? 
 
Ats.: Nu, kaip provokavo? Kad aš miškinis buvau. Kad aš, daleiskim, 
ginkluotas visada vaikščiojau. Pas mane kad užeina kas nors. O šita 
viską ta užgirdo Rivka ir čia surašė. O paskui mes su jos diedu išgėrėm 
ir aš jau neprisimenu. Man liepė pasirašyti. Nu, buvo pažįstama žydelka, 
ir aš pasirašiau. 
 
Kl.: Ai, tai čia... Tai čia jūsų ranka rašyta ar Rivkos? 
 
Ats.: Rivkos čia. 
 
Kl.: Ai, čia Rivka parašė, jo? 
 
Ats.: Rivka, jo. Čia ne mano rašyta. 
 
Kl.: Jūs tada pasirašėt, ar ne? 
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Ats.: Aha, pasirašiau. 
 
Kl.: O tai kaip jūs galvojat, kodėl jie norėjo, kad jūs pasirašytumėt? 
 
Ats.: Norėjo jie ieškoti šitų žudikų, kas šaudė, kas ką norėjo. Va 
šitaip. Tai jau būtų mane kur tai jau įkišęs. Paskui buvo pas mane 
atvažiavęs. Buvo atvažiavęs prokuroras pas mane ir... Aš jam viską 
pasakiau. Sakau, kad: "nei mačiau aš jo". Jau pas mus jie nesirodė. 
Vieni sako, kad ar... Aš irgi nemačiau. Vieni sako, kad tas Struckas, 
jis dalyvavo kartu. Ale tik žmones varė. O aš dirbau kolūkyj. Tai vienas 
žmogus, Aniukas, ir sako: "ar ne šito Isaro žiponas čia tavo? - sako, - 
gi tu varei į duobę, tai turbūt nurengei, kad jo žiponu apsirengęs". Tai 
tas nematė savo ausų, kad taip sakė, nu. Ir jam akysna: "ei tu, šunie, 
ei, ei". Tai gal ten gal jis ir varė, bet šaudyti, tai čia ne. 
 
32:58 
 
Kl.: Tai čia, kur jūs rašot, kad jūs matėt, kaip šaudė šitie žmonės, tai 
jūs nematėt, kaip? 
 
Ats.: Ne, nemačiau nieko ir nežinau nieko. Jeigu norit, tai va viskas 
pas jį. Pavažiuokit ten, pasakys Trukanavičius. 
 
Kl.: Trukanavičių. 
 
Ats.: Jei jis... tai nesakysiu ir čia, kurie... Nesakysiu kurie šaudė, 
nesakysiu. Aš nemačiau nieko, nes nieko... Niekur nedalyvavo, kad 
Trukanavičiai duobes kasė, kad jis užsiimdinėjo su miškiniais rusų, tik 
su miškiniais. Ir juos tada paėmė ir išvežė į reicho darbus, va. O kad 
taip daugiau, tai nieko. 
 
Kl.: O ten... O ten jūs pasakojot, kad šitie, kurie šaudė, reiškia. Kad 
jie dar pasikalbėdavo su tais žmonėmis, reiškia. Nu, jūs sakėt, reiškia, 
"pasirinkit vietą". Ką jie dar šnekėdavo? Jūs girdėjot ten, kaip 
šnekėjo? 
 
Ats.: Ne, ne. Čia aš nebuvau arti. Aš ten ant kalno stovėjau. Nieko 
negirdėjau. Aš tik girdėjau, kad: "pasirinkit vietą, kur", ir viskas. O 
paskui, kurie gal stovi ten, ???. Tas va Trukanavičius tai buvo čia 
atėjęs, ba jis atnešė valgyti. Jo broliai užkasdinėjo, tai broliams 
atnešė ėdalo iš namų. 
 
Kl.: O tie, kurie užkasdinėjo, kur jie stovėjo? 
 
Ats.: Nu, tai už tų, anoj pusėj stovėjo, užkasdinėjo. Už to žemės 
pylimo. Ir buvo tokie kareiviai. Tie Trukanavičiai užkasdinėjo. Paskui 
toks Korkozas užkasdinėjo, paskui Rutkauskas. Tai tas Rutkauskas žuvo. 
Vokietijoj buvo, tai ten bombardavo Berlyną. Ir Berlyne ten buvo kur 
tai. Tas negrįžo iš Berlyno, žuvo. 
 
Kl.: Kur buvo Gudelio namas, Gudaičio? 
 
Ats.: Gudaičio namas, tai kaip mes, va čia kur tai netoli. Va čia to 
Gudaičio namas buvo. 
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Kl.: Kaip tie medžiai ar arčiau kaip čia? 
 
Ats.: Va čia netoli tai va, kur kryžius yra. Kryžkelė, kur eina į 
Kedonis kelias, tai ten namas buvo šito Gudaičio, buvo. Ale jis netoli 
čia va, kur netoli šitų va kapų. Kad jie ten, kaip nėra, tai jie ten į 
Gudaičio namą ėjo žmonės. Iš namo ateidinėjo. O kas ateidinėjo? Tai tie 
griovkasiai ar ten kokie šitie, katrie užkasdinėjo - galėjo... 
 
35:30 
 
Kl.: Dabar sakykit pone, Alfonsai, reiškia. O tų žiūrinčių žmonių ar 
daug čia buvo aplinkui, žiūrinčių, kurie žiūrėjo? 
 
Ats.: Nu, gal... Daugiau tai nebuvo, pacanų kokių. Gal per visą laiką... 
Aš gi nebuvau kur ten... Aš vėlai atėjau su Trukanavičium. Tai gal buvo 
ten ir daug, o tada tai daugiau nebuvo. Nu, kokie gal dvidešimt penki 
žmonės. Ir moterų nei vienos. Paauglių tokių, nu, vyrų buvo atėję. O kad 
taip taip... Moterų nei vienos nebuvo. 
 
Kl.: Gal prisimenat, ką jie kalbėjosi tarpusavy, tie žmonės kur žiūrėjo? 
 
Ats.: Nu, ką tu kalbėsies su tokiu... O dar aš jums pasakojau, kaip ta 
žydelkutė švederį (= megztinį) trenkė. Juk ant balso pažino ten. Tai 
pašaukė: "Anušauski" lenkiškai. Numetė ta žydelkutė, ir nieko nežinojom, 
ir visa ‘tyšina’. Eisi prie tokio... 
 
36:28 
_ 
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